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250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 0,11

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,12

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,09

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Житомирська 

митниця ДФС

0,32

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,09

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,13

Середньорозрахункова вартість товарів 25-40 груп згідно з УКТЗЕД при імпорті в 

Україну в розрізі митниць за серпень 2015 року

Средняя таможенная стоимость товаров 25-40 группы.  



250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Житомирська 

митниця ДФС

Туреччина 0,12

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,21

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,09

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська 

митниця ДФС

22,32

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

982,00

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,11

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3,60

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 35,08



250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 0,42

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,33

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 0,12

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,14

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,49

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 0,38

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,72

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,22



250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 75,77

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 35,79

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 12,98

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 0,30

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,09

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,80

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,38

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,47



250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,80

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,39

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,17

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,14

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Сумська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,79

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,60

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,61

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,60



250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,40

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Черкаська 

митниця ДФС

Білорусь 0,09

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 0,14

250100 Сіль (включаючи столову і денатуровану) та 

хлорид натрію чистий, розчинені або не 

розчинені у воді, або ті, що містять або не 

містять домішки речовин, які запобігають 

агломерації чи перешкоджають злипанню 

частинок (що забезпечують сипкість сухих 

продуктів і плинність рідких); вода морська:

Чернівецька 

митниця ДФС

Білорусь 0,20

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,13

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 0,13

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,27

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Львівська 

митниця ДФС

Казахстан 0,14

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,20

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,14

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Сумська 

митниця ДФС

Казахстан 0,13

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Харківська 

митниця ДФС

Казахстан 0,11

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,12

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Херсонська 

митниця ДФС

Казахстан 0,13

250300 Сірка всіх видів, крім сірки сублімованої, 

осадженої та колоїдної:

Херсонська 

митниця ДФС

0,11

250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

0,44



250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 0,67

250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

0,99

250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 0,73

250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,52

250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 0,22

250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 0,23

250700 Каолін та інші глини каолінові, кальциновані 

або некальциновані:

Чернігівська 

митниця ДФС

2,11

250840 Інші глини (крім спучених глин товарної позиції 

6806), андалузит, кіаніт і силіманіт, 

кальциновані або некальциновані; муліт; землі 

шамотні або динасові: інші глини:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 0,20

251710 Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, 

що, як правило, використовується як 

наповнювач для бетону чи баласт для 

мостіння шосейних доріг і залізничних колій, 

або як інші види баласту, галька та гравій, 

термічно оброблені або необроблені; макадам 

(дорожнє покриття) із шлаку, окалини або 

аналогічних промислових відходів, із вмістом 

або без вмісту матеріалів, зазначених на 

початку цієї товарної позиції; гудронований 

макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю 

товарної позиції 2515 або 2516, термічно 

оброблені або необроблені: галька, гравій, 

щебінь або подрібнене каміння, що, як 

правило, використовується як наповнювач для 

бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг 

і залізничних колій, або як інші види баласту, 

галька та гравій, термічно оброблені або 

необроблені:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 0,36



251710 Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, 

що, як правило, використовується як 

наповнювач для бетону чи баласт для 

мостіння шосейних доріг і залізничних колій, 

або як інші види баласту, галька та гравій, 

термічно оброблені або необроблені; макадам 

(дорожнє покриття) із шлаку, окалини або 

аналогічних промислових відходів, із вмістом 

або без вмісту матеріалів, зазначених на 

початку цієї товарної позиції; гудронований 

макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю 

товарної позиції 2515 або 2516, термічно 

оброблені або необроблені: галька, гравій, 

щебінь або подрібнене каміння, що, як 

правило, використовується як наповнювач для 

бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг 

і залізничних колій, або як інші види баласту, 

галька та гравій, термічно оброблені або 

необроблені:

Херсонська 

митниця ДФС

0,07

251710 Галька, гравій, щебінь або подрібнене каміння, 

що, як правило, використовується як 

наповнювач для бетону чи баласт для 

мостіння шосейних доріг і залізничних колій, 

або як інші види баласту, галька та гравій, 

термічно оброблені або необроблені; макадам 

(дорожнє покриття) із шлаку, окалини або 

аналогічних промислових відходів, із вмістом 

або без вмісту матеріалів, зазначених на 

початку цієї товарної позиції; гудронований 

макадам, гранули, дрібняк і порошок з каменю 

товарної позиції 2515 або 2516, термічно 

оброблені або необроблені: галька, гравій, 

щебінь або подрібнене каміння, що, як 

правило, використовується як наповнювач для 

бетону чи баласт для мостіння шосейних доріг 

і залізничних колій, або як інші види баласту, 

галька та гравій, термічно оброблені або 

необроблені:

Черкаська 

митниця ДФС

0,03

251820 Доломіт, кальцинований або некальцинований, 

спечений або неспечений, включаючи доломіт 

грубо роздроблений, чи лише розпиляний або 

розділений іншим способом на блоки або 

плити прямокутної чи квадратної форми; 

доломітова набивна суміш: доломіт, 

кальцинований або спечений:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 0,12

251820 Доломіт, кальцинований або некальцинований, 

спечений або неспечений, включаючи доломіт 

грубо роздроблений, чи лише розпиляний або 

розділений іншим способом на блоки або 

плити прямокутної чи квадратної форми; 

доломітова набивна суміш: доломіт, 

кальцинований або спечений:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 0,37



251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 0,29

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,36

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 3,21

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 0,30

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,49

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Словаччина 0,37

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 0,42

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 0,49

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,01



251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Словаччина 0,31

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 0,52

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 0,31

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,48

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,33

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

326,60

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,13

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 0,28

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 0,27



251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 1,18

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,36

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Греція 0,92

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,20

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,23

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Греція 1,26

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 0,40

251990 Карбонат магнію природний (магнезит); 

магнезія плавлена; магнезія випалена 

(спечена) із вмістом або без вмісту невеликої 

кількості інших оксидів, доданих перед 

спіканням; інші оксиди магнію, з домішками або 

без домішок: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Словаччина 0,27

260111 Руди та концентрати залізні, включаючи 

випалений пірит: руди та концентрати залізні, 

крім випаленого піриту: неагломеровані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,03

260111 Руди та концентрати залізні, включаючи 

випалений пірит: руди та концентрати залізні, 

крім випаленого піриту: неагломеровані:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,03



260111 Руди та концентрати залізні, включаючи 

випалений пірит: руди та концентрати залізні, 

крім випаленого піриту: неагломеровані:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,32

260111 Руди та концентрати залізні, включаючи 

випалений пірит: руди та концентрати залізні, 

крім випаленого піриту: неагломеровані:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,05

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,16

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,87

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,11

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 0,12

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австралія 0,11

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Донецька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,14

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,07

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Донецька 

митниця ДФС

Австралія 0,12

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,09

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,09



270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,14

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Одеська 

митниця ДФС

Австралія 0,12

270112 Вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та 

аналогічні види твердого палива, одержані з 

кам’яного вугілля: вугілля кам’яне, антрацит, 

пилоподібне або непилоподібне, але 

неагломероване: бітумінозне вугілля:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,09

270400 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, 

бурого вугілля або торфу, агломеровані або 

неагломеровані; вугілля ретортне:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 0,17

270400 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, 

бурого вугілля або торфу, агломеровані або 

неагломеровані; вугілля ретортне:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,21

270400 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, 

бурого вугілля або торфу, агломеровані або 

неагломеровані; вугілля ретортне:

Донецька 

митниця ДФС

0,19

270400 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, 

бурого вугілля або торфу, агломеровані або 

неагломеровані; вугілля ретортне:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,20

270400 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, 

бурого вугілля або торфу, агломеровані або 

неагломеровані; вугілля ретортне:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 0,20

270400 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, 

бурого вугілля або торфу, агломеровані або 

неагломеровані; вугілля ретортне:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19

270400 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, 

бурого вугілля або торфу, агломеровані або 

неагломеровані; вугілля ретортне:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,20

270400 Кокс і напівкокс із кам’яного вугілля, лігніту, 

бурого вугілля або торфу, агломеровані або 

неагломеровані; вугілля ретортне:

Черкаська 

митниця ДФС

Польща 0,23

270720 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: толуол:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,77

270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 0,84

270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,81



270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,13

270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,51

270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Словаччина 0,87

270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,84

270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,84

270730 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: ксилол:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 1,00

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,14

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,66

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,63

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Закарпатська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговин

а

0,64



270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 0,73

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,71

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговин

а

0,69

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,95

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,75

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,67

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,71



270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,69

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,70

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 0,67

270750 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші 

суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 

65 об.% або більше (включаючи втрати) 

переганяється при температурі до 250 °С за 

методом, визначеним згідно з АSTM D 86:

Черкаська 

митниця ДФС

Білорусь 0,90

270799 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші: 

інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,11

270799 Масла та інші продукти високотемпературної 

перегонки кам’яновугільних смол; аналогічні 

продукти, в яких ароматичні складові 

переважають за масою неароматичні: інші: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,14

270900 Нафта або нафтопродукти сирі, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів):

Херсонська 

митниця ДФС

0,16



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 2,86

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Донецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,64



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Нідерланди 0,88

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Польща 0,62



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Польща 0,69

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Польща 0,69



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Румунія 0,68

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Румунія 0,61



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Румунія 0,67

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,70



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Сінгапур 1,61

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,58



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Білорусь 0,79

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Угорщина 0,71



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Литва 0,65

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Білорусь 0,68



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Болгарія 0,61

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,86



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Бельгія 0,96

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Бельгія 1,07



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

Австрія 0,65

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Енергетична 

митниця ДФС

3,84



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,70

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,16



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 5,65

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,67



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,47

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,44



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,50

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,26



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,75

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,10



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,00

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 12,15



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,38

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 12,68



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Одеська 

митниця ДФС

Литва 0,71

271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 0,72



271012 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: легкі дистиляти та 

продукти(лист від 18.02.14 № 4162/7/99-99-24-

02-03-17):

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,70

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,19

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,25



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 7,03

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Литва 0,69

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 14,34



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,94

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 3,73

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,94



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,72

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,88

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,90



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,54

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,25

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

2,76



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,92

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 2,73

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Азербайджа

н

0,85



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,47

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,59

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 1,33



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 2,79

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 3,58

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4,28



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 1,62

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 1,06

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 3,02



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

3,20

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Литва 2,11

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 2,37



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,15

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Азербайджа

н

0,97

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

0,94



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Бельгія 0,99

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Болгарія 0,59

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Греція 0,44



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Греція 0,52

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Білорусь 0,55

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,54



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Угорщина 0,56

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Ізраїль 0,46

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Литва 0,51



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Польща 0,50

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Енергетична 

митниця ДФС

Білорусь 0,56



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,79

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,05

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,73



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,59

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Латвія 0,71

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,63



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,59

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 24,58

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 10,27



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 6,89

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Литва 0,51

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 25,07



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 34,30

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 7,80

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

71,02



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,66

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 10,28

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 15,36



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,77

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,66

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 0,63



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 2,16

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 0,68

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

3,63



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,44

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

130,23

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,31



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 6,10

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,91

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,10



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,65

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 6,73

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 5,70



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,95

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 7,18

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4,75



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 5,28

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 99,83

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,57



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,41

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,38

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1,07



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 3,16

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,14

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 9,71



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,70

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,03

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,60



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,62

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 2,79

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 2,56



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1,39

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 3,64

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 3,29



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 8,25

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 13,16

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

18,15



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,93

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,51

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,12



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,57

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,23

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 10,02



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,51

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,48

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,29



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,61

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,64

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,64



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,33

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,29

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,16



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,08

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,89

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,25



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,82

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1,65

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1,04



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 3,42

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,90

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,54



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,13

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 10,05

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,04



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 0,55

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 1,30

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,11



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,13

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,68

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,52



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,29

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,18

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,77



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 9,17

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 7,64



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 1,02

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2,65

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2,17



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,36

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,56

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,56



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Єгипет 9,27

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,21

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,73



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,98

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,24

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,05



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,57

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,94

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,25



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,78

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,03

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,83



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,59

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Білорусь 0,76

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,43



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 3,67

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 7,14

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 3,16



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 2,20

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,62

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,68



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,58

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,96

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Канада 12,29



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 1,64

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,88

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,99



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,36

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 1,55

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,64



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,10

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,57

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,73



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 2,58

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 2,36

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 5,58



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 3,49

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Болгарія 1,29



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,34

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,06

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,59



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,71

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,71

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 1,03



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Ізраїль 0,57

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,06

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Литва 0,53



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Канада 2,87

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

0,34

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

0,56



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 1,37

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 1,53

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1,56



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 0,56

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 4,86

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,73



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 26,79

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 10,21

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 14,41



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 1,56

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 8,17

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Сумська 

митниця ДФС

0,55



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 0,67

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,62

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,74



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,25

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 2,40

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,81



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,57

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,52



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Литва 0,57

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,36

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 7,09



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 3,09

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,05

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,91



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 0,63

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,55

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Азербайджа

н

0,60



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 2,66

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 2,26

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,16



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

0,61

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Бельгія 1,96

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Данія 22,80



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 1,57

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,75

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 1,80



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 2,72

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,09

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 1,77



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Литва 1,25

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,62

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Азербайджа

н

1,19



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,74

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,77

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,63



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 1,14

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,51

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,78



271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 44,55

271019 Нафта або нафтопродукти, одержані з 

бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; 

продукти, в іншому місці не зазначені, з 

вмістом 70 мас.% або більше нафти чи 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є 

основними складовими частинами продуктів; 

відпрацьовані нафтопродукти: нафта та 

нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід 

(мінералів), крім сирих; продукти, в іншому 

місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або 

більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з 

бітумінозних порід (мінералів), причому ці 

нафтопродукти є основними складовими 

частинами продуктів, за виключенням тих, що 

містять біодизель та відпрацьовані 

нафтопродукти: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,54

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Енергетична 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,38

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Енергетична 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,42

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Енергетична 

митниця ДФС

Казахстан 0,40

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Енергетична 

митниця ДФС

Казахстан 0,39

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Енергетична 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Енергетична 

митниця ДФС

Білорусь 0,38

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Енергетична 

митниця ДФС

Білорусь 0,33



271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,40

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,38

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,61

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Одеська 

митниця ДФС

Казахстан 0,39

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Полтавська 

митниця ДФС

0,41

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

271112 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

пропан:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,39

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Енергетична 

митниця ДФС

0,82

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Енергетична 

митниця ДФС

Білорусь 0,42

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Енергетична 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,68

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Енергетична 

митниця ДФС

Білорусь 0,37

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Енергетична 

митниця ДФС

Казахстан 0,41

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Енергетична 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,38

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,37

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,38

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,40

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,69

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,18



271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 0,35

271113 Гази нафтові та інші вуглеводні в 

газоподібному стані: скраплені (зріджені): 

бутани:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,43

271210 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: вазелін 

нафтовий (петролатум):

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,41

271210 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: вазелін 

нафтовий (петролатум):

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 14,29

271210 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: вазелін 

нафтовий (петролатум):

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

21,95

271210 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: вазелін 

нафтовий (петролатум):

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45

271210 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: вазелін 

нафтовий (петролатум):

Харківська 

митниця ДФС

Індія 1,28

271210 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: вазелін 

нафтовий (петролатум):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,83

271220 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: 

парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,73



271220 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: 

парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

3,47

271220 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: 

парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,90

271220 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: 

парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас.%:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,34

271220 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: 

парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас.%:

Львівська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

2,51

271220 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: 

парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас.%:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,33

271220 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: 

парафін із вмістом масел менш як 0,75 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,01

271290 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,22

271290 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,57



271290 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

1,20

271290 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,71

271290 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,17

271290 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,18

271290 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,06

271290 Вазелін нафтовий (петролатум); парафін, віск 

нафтовий мікрокристалічний, парафін сирий, 

озокерит, віск з бурого вугілля, віск торф’яний, 

інші мінеральні воски та аналогічні продукти, 

одержані в результаті синтезу або інших 

процесів, забарвлені або незабарвлені: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

3,38

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 0,72

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 10,00

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,40

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,97



271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Румунія 1,39

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,29

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,56

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,42

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,13

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,70

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,29

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,38

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,38

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 50,88

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,15



271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,67

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,20

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,11

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,09

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,28

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 4,83

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,30

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,74

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,56

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 0,08

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,21



271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,76

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 0,52

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,42

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,57

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Чернівецька 

митниця ДФС

Білорусь 0,48

271500 Суміші бітумінозні на основі природного 

асфальту або природного бітуму, нафтового 

бітуму, мінеральних смол чи пеку мінеральних 

смол (наприклад, бітумінозні мастики, 

асфальтові суміші для дорожнього покриття):

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,77

280130 Фтор, хлор, бром і йод: фтор; бром: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 107,89

280130 Фтор, хлор, бром і йод: фтор; бром: Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,30

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

46,43

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Алжир 75,62

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 977,07

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3 774,47

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

62,32

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 50,85

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

45,74

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

195,50

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,33



280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,78

280429 Водень, інертні гази та інші неметали: інертні 

гази: інші:

Харківська 

митниця ДФС

59,40

280450 Водень, інертні гази та інші неметали: бор; 

телур:

Київська 

митниця ДФС

Канада 164,00

281000 Оксиди бору; борні кислоти: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,68

281000 Оксиди бору; борні кислоти: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,21

281000 Оксиди бору; борні кислоти: Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 0,82

281000 Оксиди бору; борні кислоти: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,92

281000 Оксиди бору; борні кислоти: Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 0,67

281000 Оксиди бору; борні кислоти: Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 0,85

281119 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кислоти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 431,03

281119 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кислоти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 197,94

281119 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кислоти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

56,29

281119 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кислоти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 064,80

281119 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 447,21

281119 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кислоти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,86

281129 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,00

281129 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,00

281129 Інші неорганічні кислоти та інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші неорганічні 

кисневмісні сполуки неметалів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,50

281210 Галогеніди та галогенідоксиди неметалів: 

хлориди та хлорид оксиди:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,69

281210 Галогеніди та галогенідоксиди неметалів: 

хлориди та хлорид оксиди:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,68



281390 Сульфіди неметалів; трисульфід фосфору 

технічний: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 152,24

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 0,17

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 12,84

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 14,70

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Київська 

митниця ДФС

Китай 73,12

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 166,02

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,14

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Миколаївська 

митниця ДФС

Норвегія 0,19

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,21

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,22

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,25

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,28

281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,20



281512 Гідроксид натрію (каустична сода); гідроксид 

калію (їдкий калій); пероксиди натрію чи калію: 

гідроксид натрію (сода каустична): у водному 

розчині (рідкий луг каустичної соди):

Чернігівська 

митниця ДФС

Ірландiя 14,66

281810 Корунд штучний з визначеним або 

невизначеним хімічним складом; оксид 

алюмінію; гідроксид алюмінію: корунд штучний 

з визначеним або невизначеним хімічним 

складом:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,21

281810 Корунд штучний з визначеним або 

невизначеним хімічним складом; оксид 

алюмінію; гідроксид алюмінію: корунд штучний 

з визначеним або невизначеним хімічним 

складом:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,08

281810 Корунд штучний з визначеним або 

невизначеним хімічним складом; оксид 

алюмінію; гідроксид алюмінію: корунд штучний 

з визначеним або невизначеним хімічним 

складом:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,55

281810 Корунд штучний з визначеним або 

невизначеним хімічним складом; оксид 

алюмінію; гідроксид алюмінію: корунд штучний 

з визначеним або невизначеним хімічним 

складом:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,01

281810 Корунд штучний з визначеним або 

невизначеним хімічним складом; оксид 

алюмінію; гідроксид алюмінію: корунд штучний 

з визначеним або невизначеним хімічним 

складом:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,72

281990 Оксиди та гідроксиди хрому: інші: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,50

281990 Оксиди та гідроксиди хрому: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 21,94

282090 Оксиди марганцю: інші: Волинська 

митниця ДФС

Норвегія 0,91

282090 Оксиди марганцю: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 0,91

282090 Оксиди марганцю: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 0,91

282490 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та 

оранжевий): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,03

282490 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та 

оранжевий): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,26

282490 Оксиди свинцю; свинцевий сурик (червоний та 

оранжевий): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,29

282590 Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; 

інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди 

та пероксиди металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 31,42

282590 Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; 

інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди 

та пероксиди металів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8 980,40



282590 Гідразин і гідроксиламін та їх неорганічні солі; 

інші неорганічні основи; інші оксиди, гідроксиди 

та пероксиди металів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 4,65

282619 Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та 

інші комплексні солі фтору: фториди: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 44,02

282690 Фториди; фторосилікати, фтороалюмінати та 

інші комплексні солі фтору: інші:

Київська 

митниця ДФС

719,77

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 867,60

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 115,72

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 74,99

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 083,20

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 683,44

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,01

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,41

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 316,60

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,25

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,86

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,13

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,87

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,26

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,87

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Сумська 

митниця ДФС

0,40

282739 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: інші хлориди: інші:

Сумська 

митниця ДФС

0,05



282749 Хлориди, хлорид оксиди та хлорид гідроксиди; 

броміди та бромід оксиди; йодиди та йодид 

оксиди: хлорид оксиди та хлорид гідроксиди: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,65

282990 Хлорати та перхлорати; бромати та 

пербромати; йодати та перйодати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 401,20

282990 Хлорати та перхлорати; бромати та 

пербромати; йодати та перйодати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

79,49

282990 Хлорати та перхлорати; бромати та 

пербромати; йодати та перйодати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 279,76

282990 Хлорати та перхлорати; бромати та 

пербромати; йодати та перйодати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,84

282990 Хлорати та перхлорати; бромати та 

пербромати; йодати та перйодати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 76,05

283090 Сульфіди; полісульфіди визначеного або 

невизначеного хімічного складу: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 7,21

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

0,02

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,71

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,87

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Казахстан 1,02

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

357,18

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 158,63

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,10

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 57,10

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 8,78

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,59

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,06

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Казахстан 1,02

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Україна 0,03

283329 Сульфати; галуни; пероксосульфати 

(персульфати): інші сульфати: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Польща 0,06



283429 Нітрити; нітрати: нітрати: інші: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 71,74

283429 Нітрити; нітрати: нітрати: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

379,20

283429 Нітрити; нітрати: нітрати: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 37,29

283429 Нітрити; нітрати: нітрати: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 0,58

283429 Нітрити; нітрати: нітрати: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,81

283429 Нітрити; нітрати: нітрати: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 0,37

283529 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати 

(фосфіти) та фосфати; поліфосфати, 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу: фосфати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 0,59

283529 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати 

(фосфіти) та фосфати; поліфосфати, 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу: фосфати: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,53

283529 Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати 

(фосфіти) та фосфати; поліфосфати, 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу: фосфати: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 3,80

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,44

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 23,80

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 0,30

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,23

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,16

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 20,71

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 20,70

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,92

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,11

283699 Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); 

карбонат амонію технічний, що містить 

карбамат амонію: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,12



283919 Cилікати; силікати лужних металів технічні: 

натрію: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,16

283919 Cилікати; силікати лужних металів технічні: 

натрію: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 1,69

283919 Cилікати; силікати лужних металів технічні: 

натрію: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,56

283919 Cилікати; силікати лужних металів технічні: 

натрію: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

283919 Cилікати; силікати лужних металів технічні: 

натрію: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,21

283919 Cилікати; силікати лужних металів технічні: 

натрію: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 254,86

283919 Cилікати; силікати лужних металів технічні: 

натрію: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 1,24

283919 Cилікати; силікати лужних металів технічні: 

натрію: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

284019 Борати; пероксоборати (перборати): 

тетраборат динатрію (бура очищена): інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,64

284019 Борати; пероксоборати (перборати): 

тетраборат динатрію (бура очищена): інший:

Київська 

митниця ДФС

Франція 174,30

284019 Борати; пероксоборати (перборати): 

тетраборат динатрію (бура очищена): інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 0,64

284019 Борати; пероксоборати (перборати): 

тетраборат динатрію (бура очищена): інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 0,64

284019 Борати; пероксоборати (перборати): 

тетраборат динатрію (бура очищена): інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,81

284019 Борати; пероксоборати (перборати): 

тетраборат динатрію (бура очищена): інший:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 0,64

284020 Борати; пероксоборати (перборати): інші 

борати:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 103,09

284020 Борати; пероксоборати (перборати): інші 

борати:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,20

284020 Борати; пероксоборати (перборати): інші 

борати:

Рівненська 

митниця ДФС

Австралія 115,51

284190 Солі оксометалевих або пероксометалевих 

кислот: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 457,40

284190 Солі оксометалевих або пероксометалевих 

кислот: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 213,80

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,56



284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,34

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 728 349,09

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 316,70

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 52,91

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

260,80

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 88,92

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 31,61

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 39,49

284290 Інші солі неорганічних кислот або 

пероксокислот (включаючи алюмосилікати 

визначеного або невизначеного хімічного 

складу), крім азидів: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

34,40

284390 Метали дорогоцінні у колоїдному стані; 

органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних 

металів, із визначеним або невизначеним 

хімічним складом; амальгами дорогоцінних 

металів: інші сполуки; амальгами:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 682 000,00

284390 Метали дорогоцінні у колоїдному стані; 

органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних 

металів, із визначеним або невизначеним 

хімічним складом; амальгами дорогоцінних 

металів: інші сполуки; амальгами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23 948,57

284590 Ізотопи, крім включених до товарної позиції 

2844; їх органічні або неорганічні сполуки, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Ізраїль 44 367,40

284920 Карбіди з визначеним або невизначеним 

хімічним складом: кремнію:

Донецька 

митниця ДФС

Сінгапур 0,87

284920 Карбіди з визначеним або невизначеним 

хімічним складом: кремнію:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,25



284990 Карбіди з визначеним або невизначеним 

хімічним складом: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,39

284990 Карбіди з визначеним або невизначеним 

хімічним складом: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 54,67

284990 Карбіди з визначеним або невизначеним 

хімічним складом: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,73

284990 Карбіди з визначеним або невизначеним 

хімічним складом: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

60,63

285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом, крім сполук, що є карбідами товарної 

позиції 2849:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,62

285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом, крім сполук, що є карбідами товарної 

позиції 2849:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 722,00

285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом, крім сполук, що є карбідами товарної 

позиції 2849:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,81

285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом, крім сполук, що є карбідами товарної 

позиції 2849:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

851,60

285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом, крім сполук, що є карбідами товарної 

позиції 2849:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 357,31

285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом, крім сполук, що є карбідами товарної 

позиції 2849:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

46,06

285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом, крім сполук, що є карбідами товарної 

позиції 2849:

Полтавська 

митниця ДФС

1 300,00

285000 Гідриди, нітриди, азиди, силіциди та бориди з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом, крім сполук, що є карбідами товарної 

позиції 2849:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 515,10

285300 Інші неорганічні сполуки (включаючи 

дистильовану або кондуктометричну воду та 

воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з 

вилученням або без вилучення інертних газів); 

стиснене повітря; амальгами, крім амальгам 

дорогоцінних металів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 949,13

285300 Інші неорганічні сполуки (включаючи 

дистильовану або кондуктометричну воду та 

воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з 

вилученням або без вилучення інертних газів); 

стиснене повітря; амальгами, крім амальгам 

дорогоцінних металів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,01



285300 Інші неорганічні сполуки (включаючи 

дистильовану або кондуктометричну воду та 

воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з 

вилученням або без вилучення інертних газів); 

стиснене повітря; амальгами, крім амальгам 

дорогоцінних металів:

Київська 

митниця ДФС

523,96

285300 Інші неорганічні сполуки (включаючи 

дистильовану або кондуктометричну воду та 

воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з 

вилученням або без вилучення інертних газів); 

стиснене повітря; амальгами, крім амальгам 

дорогоцінних металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,73

285300 Інші неорганічні сполуки (включаючи 

дистильовану або кондуктометричну воду та 

воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з 

вилученням або без вилучення інертних газів); 

стиснене повітря; амальгами, крім амальгам 

дорогоцінних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,37

285300 Інші неорганічні сполуки (включаючи 

дистильовану або кондуктометричну воду та 

воду аналогічної чистоти); рідке повітря (з 

вилученням або без вилучення інертних газів); 

стиснене повітря; амальгами, крім амальгам 

дорогоцінних металів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,42

290319 Галогеновані похідні вуглеводнів: насичені 

хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 477,76

290319 Галогеновані похідні вуглеводнів: насичені 

хлоровані похідні ациклічних вуглеводнів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 51,76

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,24

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 77,83

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

809,40

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 2 413,16

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,51

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,47

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,58

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,03

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,28



290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,24

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 3,30

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,67

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,30

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,17

290339 Галогеновані похідні вуглеводнів: фторовані, 

бромовані або йодовані похідні ациклічних 

вуглеводнів: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,34

290399 Галогеновані похідні вуглеводнів: галогеновані 

похідні ароматичних вуглеводнів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 113,27

290490 Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37 700,00

290490 Сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні 

вуглеводнів, галогеновані або негалогеновані: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

108,00

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,19

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 1,44

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 2,44

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 11,48

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 11,87



290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,56

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,81

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,88

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Азербайджа

н

1,13

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,19

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,49

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,16

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

45,94

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,22

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,97

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,79



290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 2,86

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,95

290512 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: пропан-1-ол (спирт 

пропіловий) та пропан-2-ол (спирт 

ізопропіловий):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,96

290514 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: інші бутаноли:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

89,96

290514 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: інші бутаноли:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 80,92

290514 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: інші бутаноли:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

62,77

290514 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: інші бутаноли:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 58,64

290516 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: октанол (спирт 

октиловий) та його ізомери:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,09

290516 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: октанол (спирт 

октиловий) та його ізомери:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,19

290516 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: октанол (спирт 

октиловий) та його ізомери:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

58,39

290516 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: октанол (спирт 

октиловий) та його ізомери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 189,99

290516 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: октанол (спирт 

октиловий) та його ізомери:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 40,82

290516 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

моноспирти насичені: октанол (спирт 

октиловий) та його ізомери:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,10

290529 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

ненасичені моноспирти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,13



290529 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

ненасичені моноспирти: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 20,35

290539 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

діоли: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,37

290539 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

діоли: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,99

290539 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

діоли: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,88

290539 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

діоли: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 1,61

290539 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

діоли: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

5,11

290544 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші поліспирти: D-глюцитол (сорбітол):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1,58

290544 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші поліспирти: D-глюцитол (сорбітол):

Житомирська 

митниця ДФС

Франція 3,00

290544 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші поліспирти: D-глюцитол (сорбітол):

Київська 

митниця ДФС

Франція 92 584,00

290544 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші поліспирти: D-глюцитол (сорбітол):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 71 576,00

290544 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші поліспирти: D-глюцитол (сорбітол):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,28

290544 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші поліспирти: D-глюцитол (сорбітол):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,53

290544 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші поліспирти: D-глюцитол (сорбітол):

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,23

290549 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші поліспирти: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,54

290559 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні ациклічних спиртів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 230,00

290559 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні ациклічних спиртів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 102,82

290559 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні ациклічних спиртів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 117,90



290559 Спирти ациклічні та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні ациклічних спиртів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82 354,38

290613 Спирти циклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: цикланові 

(циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або 

циклотерпенові: стерини та інозити:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62 559,75

290715 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: нафтоли 

та їх солі:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 302,00

290715 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: нафтоли 

та їх солі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,21

290715 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: нафтоли 

та їх солі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 362,67

290715 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: нафтоли 

та їх солі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

277 620,00

290719 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 63,74

290719 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22 500,00

290719 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,05

290719 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 117,60

290719 Феноли; фенолоспирти: монофеноли: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,06

290919 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри 

ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,96

290919 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри 

ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 53 752,76

290919 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри 

ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,09



290919 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри 

ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 25,54

290919 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри 

ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,96

290919 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри 

ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 133,64

290919 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри 

ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Казахстан 1,02

290919 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: прості ефіри 

ациклічні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,39

290930 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіри прості 

ароматичні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 124,98

290930 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіри прості 

ароматичні та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 6,02



290944 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші прості моноалкілні 

ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,12

290944 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші прості моноалкілні 

ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,53

290944 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші прості моноалкілні 

ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42 520,75

290944 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші прості моноалкілні 

ефіри етиленгліколю або діетиленгліколю:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,25

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,03

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

4,34



290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,66

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,32

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,51

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,64

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,54

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,53

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,59



290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,61

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,50

290949 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефіроспирти 

та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,17

290950 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 65,34

290950 Ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, 

пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів 

(визначеного або невизначеного хімічного 

складу) та їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ефірофеноли, 

ефіроспиртофеноли та їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 2,97

291219 Альдегіди, до складу яких входить або не 

входить інша кисневмісна функціональна 

група; циклічні полімери альдегідів; 

параформальдегід: альдегіди ациклічні, до 

складу яких не входить інша кисневмісна 

функціональна група: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

722,08

291219 Альдегіди, до складу яких входить або не 

входить інша кисневмісна функціональна 

група; циклічні полімери альдегідів; 

параформальдегід: альдегіди ациклічні, до 

складу яких не входить інша кисневмісна 

функціональна група: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,12



291219 Альдегіди, до складу яких входить або не 

входить інша кисневмісна функціональна 

група; циклічні полімери альдегідів; 

параформальдегід: альдегіди ациклічні, до 

складу яких не входить інша кисневмісна 

функціональна група: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,59

291219 Альдегіди, до складу яких входить або не 

входить інша кисневмісна функціональна 

група; циклічні полімери альдегідів; 

параформальдегід: альдегіди ациклічні, до 

складу яких не входить інша кисневмісна 

функціональна група: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,40

291419 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони ациклічні, до 

складу яких не входить інша кисневмісна 

функціональна група: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37 130,00

291419 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони ациклічні, до 

складу яких не входить інша кисневмісна 

функціональна група: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 85,60

291419 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони ациклічні, до 

складу яких не входить інша кисневмісна 

функціональна група: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,22

291429 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони цикланові 

(циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або 

циклотерпенові, до складу яких не входять інші 

кисневмісні функціональні групи: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 20,63

291429 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони цикланові 

(циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або 

циклотерпенові, до складу яких не входять інші 

кисневмісні функціональні групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,32

291429 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони цикланові 

(циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або 

циклотерпенові, до складу яких не входять інші 

кисневмісні функціональні групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 13,34



291429 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони цикланові 

(циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або 

циклотерпенові, до складу яких не входять інші 

кисневмісні функціональні групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 58,94

291429 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони цикланові 

(циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або 

циклотерпенові, до складу яких не входять інші 

кисневмісні функціональні групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ізраїль 220,28

291429 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони цикланові 

(циклоалканові), цикленові (циклоалкенові) або 

циклотерпенові, до складу яких не входять інші 

кисневмісні функціональні групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 42,16

291439 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетони ароматичні, до 

складу яких не входить інша кисневмісна 

функціональна група: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 694,00

291440 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетоноспирти та 

кетоноальдегіди:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1 909,20

291440 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетоноспирти та 

кетоноальдегіди:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,43

291440 Кетони та хінони, до складу яких входить або 

не входить інша кисневмісна функціональна 

група, та їх галогеновані, сульфовані, нітровані 

або нітрозовані похідні: кетоноспирти та 

кетоноальдегіди:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,61

291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,29



291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 428,00

291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,30

291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 250 000,00

291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,03

291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,74

291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 3,53

291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 36,39

291560 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: масляні 

кислоти, валеріанові кислоти, їх солі та складні 

ефіри:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 14,09

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 2,08



291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 5,95

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 1,69

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Малайзія 3,21

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32 946,00

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1,49

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,30

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,32

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,15

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,99



291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,17

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,07

291570 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: пальмітинова 

кислота, стеаринова кислота, їх солі та складні 

ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,55

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,62

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,97

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 2,40

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,97

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

863,85

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 20,34

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 10,54

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,11

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28 500,00



291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,35

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 42 750,00

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,26

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,76

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28 500,00

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,15

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 182,96

291590 Кислоти ациклічні монокарбонові насичені та їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 6,02

291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,22

291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 267 000,00

291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,44



291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,00

291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 900,00

291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 5,96

291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 13,87

291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,04

291619 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: ациклічні 

монокарбонові кислоти ненасичені, їх 

ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти та їх похідні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,11



291632 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: пероксид бензоїлу та хлористий 

бензоїл:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,05

291632 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: пероксид бензоїлу та хлористий 

бензоїл:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 348,60

291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,67

291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 79 168,70

291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 393,60

291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 3 132,00



291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 863,00

291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3 415 700,00

291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,00

291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 77 702,17

291639 Кислоти ациклічні монокарбонові ненасичені, 

кислоти циклічні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні монокарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

580,95

291713 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: азелаїнова кислота, себацинова 

кислота, їх солі та складні ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 69,64

291713 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: азелаїнова кислота, себацинова 

кислота, їх солі та складні ефіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 335,00



291719 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,19

291719 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

187,93

291719 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,18

291719 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,03

291719 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 18,32

291719 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ациклічні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 280,00

291735 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: фталевий ангідрид:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,97

291735 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: фталевий ангідрид:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Білорусь 0,95



291735 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: фталевий ангідрид:

Луганська 

митниця ДФС

Білорусь 0,98

291735 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: фталевий ангідрид:

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 0,86

291739 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 1,39

291739 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

58,41

291739 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 3 084,20

291739 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 173,20

291739 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5 964 333,33

291739 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,99



291739 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,71

291739 Кислоти полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди та 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

ароматичні полікарбонові, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 2,37

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 21,01

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,71

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 0,68



291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,11

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Київська 

митниця ДФС

Франція 2,02

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 71,02

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 3,26

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 55,66



291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 58,76

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 0,85

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 11,08

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 4,91

291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,79



291815 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: солі та складні ефіри лимонної 

кислоти:

Одеська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,42

291819 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 2,13

291819 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція ###########

291819 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 2,31

291819 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 2,13



291819 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,44

291819 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 2,83

291819 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить спиртова 

група, але не входить інша кисневмісна 

функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,30

291829 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить фенольна 

функціональна група, але не входить інша 

кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Ізраїль 23,54

291829 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить фенольна 

функціональна група, але не входить інша 

кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44 885,00



291829 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить фенольна 

функціональна група, але не входить інша 

кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3 499,02

291829 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить фенольна 

функціональна група, але не входить інша 

кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 272,08

291829 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить фенольна 

функціональна група, але не входить інша 

кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 75,62

291829 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить фенольна 

функціональна група, але не входить інша 

кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8 943,00

291829 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить фенольна 

функціональна група, але не входить інша 

кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 50 978,85



291829 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: кислоти 

карбонові, до складу яких входить фенольна 

функціональна група, але не входить інша 

кисневмісна функціональна група, їх ангідриди, 

галогенангідриди, пероксиди, пероксикислоти 

та їх похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,40

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

4,29

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 6 069 666,67

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78 800,00

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,15

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 696,80

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 720,00

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 33 822,00

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6 710 000,00

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10 000,00



291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,07

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 12,71

291899 Кислоти карбонові, до складу яких входить 

додаткова кисневмісна функціональна група, 

та їх ангідриди, галогенангідриди, пероксиди, 

пероксикислоти; їх галогеновані, сульфовані, 

нітровані або нітрозовані похідні: інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 20,19

291990 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, 

включаючи лактофосфати; їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 5,45

291990 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, 

включаючи лактофосфати; їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Бельгія 5,00

291990 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, 

включаючи лактофосфати; їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 6,49

291990 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, 

включаючи лактофосфати; їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,86

291990 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, 

включаючи лактофосфати; їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 57,06

291990 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, 

включаючи лактофосфати; їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,07

291990 Ефіри фосфорної кислоти складні та їх солі, 

включаючи лактофосфати; їх галогеновані, 

сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 30,41

292090 Складні ефіри інших неорганічних кислот 

неметалів (за винятком складних ефірів 

галоїдних сполук водню) та їх солі; їх 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 275,60

292090 Складні ефіри інших неорганічних кислот 

неметалів (за винятком складних ефірів 

галоїдних сполук водню) та їх солі; їх 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,59



292090 Складні ефіри інших неорганічних кислот 

неметалів (за винятком складних ефірів 

галоїдних сполук водню) та їх солі; їх 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,34

292090 Складні ефіри інших неорганічних кислот 

неметалів (за винятком складних ефірів 

галоїдних сполук водню) та їх солі; їх 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 95,32

292090 Складні ефіри інших неорганічних кислот 

неметалів (за винятком складних ефірів 

галоїдних сполук водню) та їх солі; їх 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 8,70

292090 Складні ефіри інших неорганічних кислот 

неметалів (за винятком складних ефірів 

галоїдних сполук водню) та їх солі; їх 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 33,24

292090 Складні ефіри інших неорганічних кислот 

неметалів (за винятком складних ефірів 

галоїдних сполук водню) та їх солі; їх 

галогеновані, сульфовані, нітровані або 

нітрозовані похідні: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1,42

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 43,67

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37,00

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 725,41

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 378,31

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5 402 800,00

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5 920,00

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,50

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 5,67

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 184,93

292119 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ациклічні та їх похідні; солі цих 

сполук: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 2,59



292130 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моно- або поліаміни цикланові, цикленові або 

циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 10,44

292130 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моно- або поліаміни цикланові, цикленові або 

циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 14,18

292130 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моно- або поліаміни цикланові, цикленові або 

циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,94

292130 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моно- або поліаміни цикланові, цикленові або 

циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,99

292130 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моно- або поліаміни цикланові, цикленові або 

циклотерпенові та їх похідні; солі цих речовин:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 660,00

292142 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: похідні аніліну та їх солі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7 716,67

292142 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: похідні аніліну та їх солі:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 320,00

292142 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: похідні аніліну та їх солі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

526,67

292142 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: похідні аніліну та їх солі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1 212,00

292142 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: похідні аніліну та їх солі:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 20,64

292142 Сполуки з амінною функціональною групою: 

моноаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: похідні аніліну та їх солі:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,89

292151 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: o-, м-, п-фенілендіамін, 

діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 2,45

292151 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: o-, м-, п-фенілендіамін, 

діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,33

292151 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: o-, м-, п-фенілендіамін, 

діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 3,08

292151 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: o-, м-, п-фенілендіамін, 

діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,53

292151 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: o-, м-, п-фенілендіамін, 

діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,40



292151 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: o-, м-, п-фенілендіамін, 

діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,05

292151 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: o-, м-, п-фенілендіамін, 

діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 776,50

292151 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: o-, м-, п-фенілендіамін, 

діамінотолуоли та їх похідні; солі цих речовин:

Чернігівська 

митниця ДФС

13,22

292159 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11 070,00

292159 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,96

292159 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 396,29

292159 Сполуки з амінною функціональною групою: 

поліаміни ароматичні та їх похідні; солі цих 

речовин: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

5,12

292213 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: триетаноламін та його солі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,06

292213 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: триетаноламін та його солі:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,10

292213 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: триетаноламін та його солі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,71

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,06

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,48



292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,01

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 243,76

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 671,46

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 83,88

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 35,00

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 74,70

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 375,00

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 63,02

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 75,00



292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 26,60

292219 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: аміноспирти, 

їх прості та складні ефіри, крім сполук, до 

складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

97,20

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,50

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 294 420,00

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція ###########

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 675,20

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 41,58

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54 240,00

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 14,38



292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 818,02

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 16,36

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція ###########

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 40,60

292229 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінонафтоли та інші амінофеноли, їх прості і 

складні ефіри, крім сполук, до складу яких 

входить більш як один тип кисневмісних 

функціональних груп; солі цих речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 468,00

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 11,20

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,79

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція ###########

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,07



292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,61

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 12,02

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,15

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 833,47

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 100,00

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 19,70

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

21 900,00

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,70

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,72



292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 111,38

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 840,31

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 496 444,44

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,32

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 40,00

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 20,00

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1 220,00

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,31

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 105 400,00



292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 105 400,00

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,43

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,60

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 16,05

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 155,20

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,33

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 12,66

292249 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

амінокислоти та їх складні ефіри, крім сполук, 

до складу яких входить більш як один тип 

кисневмісних функціональних груп; солі цих 

речовин: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,44

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Вінницька 

митниця ДФС

Словаччина 2,83



292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 2,58

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 2,98

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 2,17

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 1,69

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,48

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,15

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська 

митниця ДФС

Індія 132,56

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,75

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,00

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська міська 

митниця ДФС

17 034,55

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

226,79



292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 860,19

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,10

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1 012,45

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,29

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,91

292250 Аміносполуки, до складу яких входить 

кисневмісна функціональна група: 

аміноспиртофеноли, амінокислотофеноли та 

інші аміносполуки, до складу яких входять 

кисневмісні функціональні групи:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 2,58

292310 Солі та гідроксиди амонію четвертинні; 

лецитини та інші фосфоаміноліпіди, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: холін та його солі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 345,81

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 66,36

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція ###########

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,00

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

87 196,72



292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 460,00

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 48,00

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 38,18

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 23,52

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8 943,00

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

186,26

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

15 460,00

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,45

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 19,63

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 6,10

292429 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксимідну групу; сполуки вуглекислоти, що 

містять функціональну амідну групу: аміди 

циклічні (включаючи циклічні карбамати) та їх 

похідні; солі цих сполук: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 6,10



292519 Сполуки, що містять функціональну 

карбоксімідну групу (включаючи сахарин та 

його солі) та функціональну імінну групу: іміди 

та їх похідні; солі цих речовин: інші:

Київська 

митниця ДФС

216,00

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 5,61

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 180,00

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 433,55

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція ###########

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 9,63

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30 865,00

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 103,54

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,54

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,00

292690 Сполуки, що містять функціональну нітрильну 

групу: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,00

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Індонезія 10,81

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: Київська 

митниця ДФС

Австрія 609,20

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 665 700,00

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 2 399,40

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,86

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,37

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: Львівська 

митниця ДФС

Індія 2,56

292800 Органічні похідні гідразину або гідроксиламіну: Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,09

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 1,82

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 2,16

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 5,03



292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,28

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 2,32

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 184,00

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1,93

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,44

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 116,23

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,17

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 2,09

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 2,12

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 1,93

292910 Сполуки, до складу яких входять інші 

функціональні групи із вмістом азоту: 

ізоціанати:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,95

293020 Сполуки сіркоорганічні: тіокарбамати та 

дитіокарбамати:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 1,62

293020 Сполуки сіркоорганічні: тіокарбамати та 

дитіокарбамати:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,81

293020 Сполуки сіркоорганічні: тіокарбамати та 

дитіокарбамати:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 3,07

293020 Сполуки сіркоорганічні: тіокарбамати та 

дитіокарбамати:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 2,26

293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,39

293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 5,30

293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,36

293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 5,33

293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Київська 

митниця ДФС

Франція 5,92

293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Київська 

митниця ДФС

Малайзія 5,20



293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,58

293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 5,29

293040 Сполуки сіркоорганічні: метіонін: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,40

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,21

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 42,67

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,38

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,62

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,46

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 854,73

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 096,40

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська 

митниця ДФС

Польща 19,27

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 836,15

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 5 081 600,00

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 600 600,00

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,32

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 44,66

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82 354,38

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,58

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 74,70

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Київська міська 

митниця ДФС

706,92

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,06

293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 7,48



293090 Сполуки сіркоорганічні: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,22

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,62

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 0,89

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 20,88

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2,94

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 0,93

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,07

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 0,91

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 0,75

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,91

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 874,20

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 87 113,47

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

15,18

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 1,35

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 106,06

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 188,40

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 20 727,60

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10 000,00

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,95

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 13,19

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 75,17

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,05

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,67



293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3 988,00

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,29

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,42

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Китай 117,50

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 13,99

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Сумська 

митниця ДФС

Індія 6,17

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 16,01

293190 Інші органо-неорганічні сполуки: інші: Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 15,13

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія ###########

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 199,06

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 865 537,73

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 075 079,21

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 354 160,00

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 64 310,00

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 319 090,59

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,76

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 416 640,00

293220 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) кисню: лактони:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 13,68

293311 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): феназон 

(антипірин) та його похідні:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 400,35

293311 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): феназон 

(антипірин) та його похідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 62,94



293311 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): феназон 

(антипірин) та його похідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,17

293311 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): феназон 

(антипірин) та його похідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 105 550,00

293311 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): феназон 

(антипірин) та його похідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,23

293311 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): феназон 

(антипірин) та його похідні:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 81,00

293311 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): феназон 

(антипірин) та його похідні:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 16,00

293319 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 74,10

293319 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 150,00

293319 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,11

293319 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піразольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15 107,20

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 1 726,78

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

382,14

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 352,38



293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 180,96

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 667,33

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 433,90

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,00

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9 919,00

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

###########

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

449,08

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 680,00

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 767,67

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7 700,00

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,03

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,48

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

47 957,14

293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 92,00



293329 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване імідазольне кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 270,85

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Литва 1 196,00

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 234,67

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 250,00

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 31 354,90

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 290,28

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6 464,00

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 218,52

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

1 500,00

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 448 409,09

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6 378 400,00

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

457,43

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 474 080,00

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4 422 200,00



293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 105 556,25

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1 820 400,00

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 35,32

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 88,46

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 197,68

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 93,13

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

###########

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 920 364,86

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 43,20

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 10,00

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 442,17

293339 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване піридинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 300,00

293349 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі хіноліновий або ізохіноліновий цикл 

(гідрований або негідрований), без подальшої 

конденсації: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 46,00



293349 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі хіноліновий або ізохіноліновий цикл 

(гідрований або негідрований), без подальшої 

конденсації: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

442 240,00

293349 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі хіноліновий або ізохіноліновий цикл 

(гідрований або негідрований), без подальшої 

конденсації: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 370,00

293349 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі хіноліновий або ізохіноліновий цикл 

(гідрований або негідрований), без подальшої 

конденсації: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 218,00

293353 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: 

алобарбітал (INN), амобарбітал (INN), барбітал 

(INN), буталбітал (INN), бутобарбітал (INN), 

циклобарбітал (INN), метилфенобарбітал 

(INN), пентобарбітал (INN), фенобарбітал 

(INN), секбутабарбітал (INN), секобарбітал 

(INN) і вінілбітал (INN); солі цих сполук:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 33,40

293353 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: 

алобарбітал (INN), амобарбітал (INN), барбітал 

(INN), буталбітал (INN), бутобарбітал (INN), 

циклобарбітал (INN), метилфенобарбітал 

(INN), пентобарбітал (INN), фенобарбітал 

(INN), секбутабарбітал (INN), секобарбітал 

(INN) і вінілбітал (INN); солі цих сполук:

Луганська 

митниця ДФС

Індія 389,91

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 110,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 300,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3 870,36

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 521,30



293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4 552 125,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 244 114,29

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 121,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 250,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 132,60

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 72,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 39,84

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 379,81

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3 288,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 456,68

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська 

митниця ДФС

200,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 460,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11 913,72

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 66,00



293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 927 033,33

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

520,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 54,50

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 58,94

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 1 400,00

293359 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі піримідинове кільце (гідроване або 

негідроване) або піперазинове кільце: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 62,53

293369 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване триазинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,22

293369 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване триазинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12 788,24

293369 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване триазинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,08

293369 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване триазинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8 943,00

293369 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване триазинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,08

293369 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване триазинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,33

293369 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване триазинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Польща 22,52

293369 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: сполуки, що містять у 

структурі неконденсоване триазинове кільце 

(гідроване або негідроване): інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,79



293391 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: алпразолам (INN), 

камазепам (INN), хлордіазепоксид (INN), 

клоназепам (INN), клоразепат, делоразепам 

(INN), діазепам (INN), естазолам (INN), 

етиллофлазепат (INN), флудіазепам (INN), 

флунітразепам (INN), флуразепам (INN), 

галазепам (INN), лоразепам (INN), 

лорметазепам (INN), мазиндол (INN), 

медазепам (INN), мідазолам (INN), 

німетазепам (INN), нітразепам (INN), 

нордазепам (INN), оксазепам (INN), піназепам 

(INN), празепам (INN), піровалерон (INN), 

темазепам (INN), тетразепам (INN) і триазолам 

(INN); солі цих сполук:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

###########

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Словаччина 11,18

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9 442 933,33

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21 560,19

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 49,57

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 260 950,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1 000,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 322 330,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1 341,07

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 946,40

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 330 560,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція ###########

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3 034 800,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 050,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 406,69

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

408,75

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 46,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 6 047,09

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 130,00



293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 631 742,86

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7 973 000,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

268,57

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 288,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1 105 400,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 443 001,65

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 946,99

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1 105 450,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,62

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 34 913,38

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 225,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 130,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 078,40

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,40

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 819,60

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 25,44

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 25,44

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 14,70

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 381,43

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 35,56



293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 193,00

293399 Сполуки гетероциклічні лише з гетероатомом 

(атомами) азоту: інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 11,62

293420 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: сполуки, що містять у 

структурі бензотіазоловий цикл (гідрований або 

негідрований), без подальшої конденсації:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 2,58

293420 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: сполуки, що містять у 

структурі бензотіазоловий цикл (гідрований або 

негідрований), без подальшої конденсації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,47

293420 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: сполуки, що містять у 

структурі бензотіазоловий цикл (гідрований або 

негідрований), без подальшої конденсації:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,50

293420 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: сполуки, що містять у 

структурі бензотіазоловий цикл (гідрований або 

негідрований), без подальшої конденсації:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 466,00

293420 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: сполуки, що містять у 

структурі бензотіазоловий цикл (гідрований або 

негідрований), без подальшої конденсації:

Одеська 

митниця ДФС

Данія 14 796,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 65,71

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 700 333,33

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 108 388,89

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 125,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 535,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 980,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 405,08

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

3 296,35

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5 180,29



293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2 486,44

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 47 718,06

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 795,11

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Литва 2 464,71

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 131,14

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3 336,11

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 3 556,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 064,23

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

###########

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 199,54

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 490,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 105 400,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 10,81

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 10 490,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 228 000,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 2 122,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18 515,75

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9 908,00



293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 105 550,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 577 495,77

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 27 000,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,33

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай ###########

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,05

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 763,75

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада ###########

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

44 700,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія ###########

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 2 951,90

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 1 040,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 61,33

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 285,00

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 515,73

293499 Нуклеїнові кислоти та їх солі, визначеного або 

не визначеного хімічного складу; інші 

гетероциклічні сполуки: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 417,88

293500 Сульфонаміди: Київська 

митниця ДФС

Індія 31,40

293500 Сульфонаміди: Київська 

митниця ДФС

Індія 126,13

293500 Сульфонаміди: Київська 

митниця ДФС

Франція 2 081 000,00

293500 Сульфонаміди: Київська 

митниця ДФС

Китай 4 691,00



293500 Сульфонаміди: Київська 

митниця ДФС

Китай 1 023,28

293500 Сульфонаміди: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1 775,60

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 160,00

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 47,50

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 22,52

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія ###########

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5 315 333,33

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1 105 550,00

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Індія 15 000,00

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Індія 732,53

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина ###########

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8 936 000,00

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 215,69

293500 Сульфонаміди: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 91,38

293500 Сульфонаміди: Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 30,82

293500 Сульфонаміди: Сумська 

митниця ДФС

Індія 15,30

293500 Сульфонаміди: Черкаська 

митниця ДФС

Китай 16,27

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 46,31

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

522,48

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9 895,16



293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 938,18

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 162,35

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 735,80

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

###########

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 303 466,67

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 135,00

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 691 657,14

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9 085 714,29

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя ###########

293890 Глікозиди, природні або одержані в результаті 

синтезу, та їх солі, прості і складні ефіри та інші 

похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2 775 700,00

294120 Антибіотики: стрептоміцини та їх похідні; солі 

цих речовин:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 165 960,00

300120 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: екстракти 

залоз або інших органів чи їх секретів 

(продуктів їх секреції):

Київська 

митниця ДФС

Китай 237,00

300190 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 7 311,70



300190 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

111 255,00

300190 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

596,40

300190 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10 150,00

300190 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7 248,52

300190 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10 790,66



300190 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15 593,01

300190 Залози та інші органи, призначені для 

органотерапевтичного використання, висушені, 

подрібнені або не подрібнені у порошок; 

екстракти залоз або інших органів чи їх 

секретів, призначені для органотерапевтичного 

використання; гепарин та його солі; інші 

речовини людського або тваринного 

походження, підготовлені для терапевтичного 

або профілактичного застосування, не 

включені до інших товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 574,64

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 310,40

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 10 194,44



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 647,04

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4 954,00

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 24,92

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 257,54



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

152,37

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

835,34

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 217,56

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 47,72



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 308,72

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 15,90

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 4 775,38

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 4 760,32



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 330,75

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 4 516,67

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 588,15

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 363,13



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 021,74

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 904,83

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 4 707,50

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 8 295,99



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 1 580,00

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

69,85

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

92,81

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 179,57



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1 567,90

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1 656,40

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1 064,44

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 28 802,52



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 361,37

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 769,80

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 007,05

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

904,30



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5 494,24

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

688,63

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 782,81

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

226,63



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 806,40

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

438,61

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

171,44

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

699,60



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 417,10

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

738,34

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

16 142,93

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

121,23



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

4 604,14

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 2 482,57

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1 971,19

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 176,66



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3 003,75

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Канада 94,44

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 605,98

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 528,22



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 602,17

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 120 075,00

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 6 751,56

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 209,28



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 059,40

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 534,40

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2 057,55

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

12,21



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

186,86

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 886,29

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 259,62

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 49,48



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 924,05

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 218,62

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 173,07

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 557,35



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 204,52

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 413,46

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 176,86

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 22 884,89



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 227,90

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 3 769,05

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 117 457,84

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5 936,25



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 106,97

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3 464,25

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 11 500,96

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

49 853,43



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

49,57

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 906,80

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,51

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

129,34



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,84

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Київська міська 

митниця ДФС

155,11

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 808,98

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

485,82



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

938,42

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 12 214,44

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Одеська 

митниця ДФС

Ізраїль 125,06

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

155,32



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 175,58

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 122,85

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

126,79

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 497,93



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 416,84

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4 015,84

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 3 869,68

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 106,45



300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 619,47

300210 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: сироватки імунні та інші фракції крові 

та імунологічні продукти, модифіковані або 

немодифіковані, у тому числі одержані із 

застосуванням біотехнологічних процесів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Японія 2 158,31

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

894,45

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 145,20

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швейцарія 160,75



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 247,17

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Болгарія 157,49

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

405,76

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 121,56

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 219,46

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

49 323,46



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 058,75

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 109,38

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 522,29

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5 604,44

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 121,56

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 69,29



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 150,52

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 146,23

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 4 200,50

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

83,68

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 176,11

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

21 427,21



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 696,40

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 380,29

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,55

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74 036,17

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 206,86

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 374,83



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 069,80

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

274,06

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,56

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

371,01

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8 056,67

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 121,31



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18 186,04

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20 708,86

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2 535,00

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 212,24

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 297,59

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 502,07



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

149,21

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

6 969,17

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 44,98

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 22 709,43

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 683,76

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 74,19



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 178,92

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 144,39

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 693,11

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 105,21

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

364,54

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

492,43



300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

100,54

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

189,43

300290 Кров людей; кров тварин, приготовлена для 

терапевтичного, профілактичного або 

діагностичного застосування; сироватки імунні, 

інші фракції крові та імунологічні продукти, 

модифіковані або немодифіковані, у тому числі 

одержані із застосуванням біотехнологічних 

процесів; вакцини, токсини, культури 

мікроорганізмів (крім дріжджів) та аналогічні 

продукти: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Нідерланди 56,93

300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,77

300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 271,40

300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 71,04

300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 203,00



300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 93,78

300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 68,73

300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 54,22

300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,37

300390 Лікарські засоби (ліки) (за винятком товарів, 

включених до товарних позицій 3002, 3005 або 

3006), що складаються із суміші двох або 

більше продуктів для терапевтичного або 

профілактичного застосування, але не у 

дозованому вигляді і не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,31

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 26,33

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська 

митниця ДФС

26,17

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 494,50



300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

402,11

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 5,15

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,42

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 15,81

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,46

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,99

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,53

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 97,84



300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,83

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 20,46

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

60,54

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

181,70

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 1,83

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 13,37

300590 Вата, марля, бинти та аналогічні вироби 

(наприклад, перев’язувальні вироби, липкий 

пластир, гірчичники), просочені або вкриті 

фармацевтичними речовинами або 

розфасовані для роздрібної торгівлі для 

застосування у медицині, зокрема хірургії, 

стоматології або ветеринарії: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,10



300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 495,66

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9 939,75

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

235,56

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

528,31



300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

247,23

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

271,34

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 493,11

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 164,58



300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 646,30

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 133,18

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Греція 236,05

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Данія 243,86



300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Данія 497,31

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 342,19

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 466,70

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 205,12



300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

558,42

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 782,62

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,32

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

530,01



300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 272,73

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

701,26

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 161,17

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Київська міська 

митниця ДФС

Домінікансь

ка 

Республіка

449,23



300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

220,26

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1 758,61

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 2 211,64

300610 Фармацевтичні товари, зазначені у примітці 4 

до цієї групи: кетгут хірургічний стерильний, 

аналогічні стерильні матеріали для накладання 

швів (включаючи стерильні хірургічні або 

стоматологічні нитки, що розсмоктуються) і 

стерильні адгезиви для тканин для хірургічного 

закриття ран; ламінарія стерильна та тампони 

з ламінарії стерильні; стерильні хірургічні або 

стоматологічні кровоспинні засоби, що 

розсмоктуються (гемостатики); стерильні 

хірургічні або стоматологічні адгезивні засоби, 

які розсмоктуються або не розсмоктуються:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 147,13

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,24

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,22



310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 0,17

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1,10

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,22

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 0,23

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,05

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,14

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,13

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,17

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,25

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 0,27

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 0,39

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Хмельницька 

митниця ДФС

Литва 0,29

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Черкаська 

митниця ДФС

Польща 0,35

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,28

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,30

310210 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: 

сечовина (карбамід), у тому числі у водному 

розчині:

Чернігівська 

митниця ДФС

Узбекистан 0,31

310230 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат 

амонію, у тому числі у водному розчині:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 0,28

310230 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат 

амонію, у тому числі у водному розчині:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,57



310230 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат 

амонію, у тому числі у водному розчині:

Полтавська 

митниця ДФС

Узбекистан 0,30

310230 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат 

амонію, у тому числі у водному розчині:

Харківська 

митниця ДФС

Узбекистан 0,31

310230 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: нітрат 

амонію, у тому числі у водному розчині:

Чернігівська 

митниця ДФС

Узбекистан 0,31

310240 Добрива мінеральні або хімічні, азотні: суміші 

нітрату амонію з карбонатом кальцію або 

іншими неорганічними речовинами, що не є 

добривами:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,18

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 0,30

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Донецька 

митниця ДФС

Білорусь 0,29

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,30

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,11

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,34

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 0,67

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Полтавська 

митниця ДФС

Узбекистан 0,38

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 0,30

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,30

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 0,30

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,28

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 0,29

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 0,30

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

310420 Добрива мінеральні або хімічні, калійні: 

хлористий калій:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,28

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Волинська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,56



310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,41

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,47

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Житомирська 

митниця ДФС

Литва 0,40

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Житомирська 

митниця ДФС

Литва 0,41

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,57

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,51

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,45

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,46



310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 0,62

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1,27

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,54

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,21

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,54

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,38

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Одеська 

митниця ДФС

Австрія 0,47



310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Рівненська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,55

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 0,35

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Сумська 

митниця ДФС

0,32

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,66

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Тернопільська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,55

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,30

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Тернопільська 

митниця ДФС

Норвегія 0,59



310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Тернопільська 

митниця ДФС

Білорусь 0,33

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Тернопільська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,61

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,31

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,37

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,53

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,37

310520 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: 

добрива мінеральні або хімічні із вмістом трьох 

поживних елементів: азоту, фосфору та калію:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 2,82



310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,67

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,99

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,69

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,16

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 1,62

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,31

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,35

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 1,28

310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Іспанія 0,55



310590 Добрива мінеральні або хімічні із вмістом двох 

чи трьох поживних елементів: азоту, фосфору 

та калію; інші добрива; товари цієї групи у 

таблетках чи аналогічних формах або в 

упаковках масою брутто не більш як 10 кг: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,48

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 14,32

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 51,59

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

186,80

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1,23

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Перу 3,11

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 96,89

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 26,81

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

29,10

320190 Екстракти дубильні рослинного походження; 

таніни та їх солі, ефіри прості і складні та інші 

похідні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 19,92

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 15,60

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

30,89

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,17



320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 51,98

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,86

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Франція 5,11

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Франція 47,81

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

47,91

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 3,40

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Перу 102,60

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,14



320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська 

митниця ДФС

Франція 523,63

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,07

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,16

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,12

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 202,71

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 41,80

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,90

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Перу 125,53



320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,61

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,45

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 28,14

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 56,78

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 38,97

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,30

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 9,23

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,24



320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,66

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 5,31

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,22

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,74

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,50

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 4,13

320300 Барвники рослинного або тваринного 

походження (включаючи барвні екстракти, за 

винятком тваринного вугілля) визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

з барвників рослинного або тваринного 

походження:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 3,48



320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

98,88

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 90,16

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 15,62



320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Таїланд 2,85

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,85

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 6,41



320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 33,09

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,25

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська 

митниця ДФС

Індія 6,13



320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,99

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 15,57

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 8,03



320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 7,23

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 70,02

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,76



320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 10,52

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,52

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 7,28



320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 7,54

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 12,36

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 7,58



320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 6,51

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Харківська 

митниця ДФС

5,27

320412 Органічні синтетичні барвники визначеного або 

не визначеного хімічного складу; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, виготовлені 

на основі органічних синтетичних барвників; 

органічні синтетичні продукти видів, які 

використовують як флуоресцентні 

відбілювальні препарати або як люмінофори, 

визначеного або не визначеного хімічного 

складу: органічні, синтетичні барвники та 

препарати, виготовлені на основі барвників, 

зазначених у примітці 3 до цієї групи: кислотні 

барвники, попередньо металізовані або 

неметалізовані, та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників; барвники 

протравлювальні та препарати, виготовлені на 

основі цих барвників:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 7,87



320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Вінницька 

митниця ДФС

Бельгія 2,59

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 1,64

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

1,78

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 2,22

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 1,72



320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 2,26

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 2,66

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,17

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,22

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,53



320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 2,54

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 13,56

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,15

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська 

митниця ДФС

Україна 1,66

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,12



320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,57

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,60

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,28

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,59

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,28



320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,78

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,30

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Львівська 

митниця ДФС

Україна 1,60

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2,18

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,90



320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,28

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,98

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 2,30

320611 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: пігменти та препарати, виготовлені на 

основі діоксиду титану: із вмістом не менш як 

80 мас.% діоксиду титану у перерахунку на суху 

речовину:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 10,16

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Угорщина 21,16

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 14,38



320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 13,02

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,67

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 11,89

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 5,85

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

1,00

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 1,96

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 16,81

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 6,18



320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 12,13

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Хорватія 2,36

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,26

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 8,56

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 25,16

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,83

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,67

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,05



320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,71

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,16

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,70

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,54

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,07

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 11,58

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,64

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,65



320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,47

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,46

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,26

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,98

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 21,70

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,05

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,20

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 2,18



320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,24

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 7,63

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,43

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,26

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,14

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Естонія 1,11

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 5,78

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 5,52



320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 10,19

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 11,06

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,77

320649 Інші барвникові матеріали; препарати, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, що 

відрізняються від матеріалів товарних позицій 

3203, 3204 або 3205; неорганічні продукти 

видів, які використовують як люмінофори, з 

визначеним або невизначеним хімічним 

складом: інші барвники та інші препарати: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Бельгія 4,11

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Донецька 

митниця ДФС

Іспанія 1,06

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Донецька 

митниця ДФС

Польща 0,81

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 1,13



320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,33

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 0,89

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 0,41

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,71

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,60

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 0,82



320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

31,25

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,18

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 12,77

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,21

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 3,98

320720 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: емалі і глазурі склоподібні, 

ангоби та аналогічні препарати:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 47,33



320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 2,40

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,59

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 0,59

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

0,62

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 0,87

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,53



320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 1,30

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,53

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,84

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 2,64

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Запорізька 

митниця ДФС

Словенія 1,75

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Іспанія 0,75



320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська 

митниця ДФС

Китай 0,54

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,74

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,76

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,24

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,10

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 11,06



320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,89

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,97

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,02

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 2,41

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,08

320740 Готові пігменти, готові речовини-глушники для 

скла та готові барвники, склоподібні емалі та 

глазурі, ангоби (шлікери), рідкі глянцювальні 

речовини та аналогічні препарати видів, які 

використовують для виробництва кераміки, 

емалевих та скляних виробів; склоподібна 

фрита та інше скло у вигляді порошку, гранул 

або пластівців: склоподібна фрита та інші види 

скла у вигляді порошку, гранул або пластівців:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 1,26



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,63

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,31

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Естонія 3,44

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 8,36

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1,85

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 2,81

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,82

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 5,88

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

27,84



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,27

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,58

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 10,23

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,10

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,51

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 1,85

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 6,70

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Іспанія 15,01

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 4,62



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

67,56

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,00

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,08

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,16

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,32

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 3,39

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,91

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,81

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,75



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

34,74

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,97

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,70

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 7,45

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 35,50

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2,74

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 8,92

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,29

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,72



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 19,25

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,27

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,33

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,36

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 2,92

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,73

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,77

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,91

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,43



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,92

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,90

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,20

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,11

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,90

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,90

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,63

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,64

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 3,57



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,02

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,34

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 4,59

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,63

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Львівська 

митниця ДФС

Греція 2,35

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,08

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,42

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,37

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,42



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2,54

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 3,10

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,49

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,40

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,65

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Сумська 

митниця ДФС

Польща 4,67

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,73

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,70

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,26



320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,52

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Швеція 4,62

320810 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі складних поліефірів:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,73

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,04

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 9,24

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 13,45

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,99

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 27,99



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,48

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

6,43

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 16,25

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 9,14

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,28

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,27

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 18,50

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 10,97



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,84

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,23

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 3,57

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 14,45

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 59,45

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,08

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,89

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 9,25



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

47,18

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

86,92

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

44,68

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 6,35

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,14

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 346,22

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,37

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 7,93



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,44

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 33,00

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,99

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,06

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 0,99

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,68

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

22,20

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,46



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,30

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,41

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,21

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,42

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,07

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 4,59

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 6,47

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 10,38



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,05

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,89

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,20

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 60,17

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,31

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,66

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,99

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,88



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,99

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,88

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 58,80

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

8,25

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 14,43

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,26

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,41

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,05



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,69

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

45,88

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,19

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 4,25

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,29

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 145,34

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,06

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,28



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,18

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 21,41

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,55

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,43

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,01

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,18

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,92

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 6,39



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,87

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 5,44

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 6,41

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,07

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 59,42

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,08

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,40

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,05



320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 2,97

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,94

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Херсонська 

митниця ДФС

Словенія 2,68

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,61

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,21

320820 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: на основі акрилових або вінілових 

полімерів:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,74

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,20

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 178,41



320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 187,33

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,97

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,35

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 4,30

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 7,88

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 21,22

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 3,44

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 2,05

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,28



320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 3,56

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

30,80

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

563,27

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 11,38

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

25,17

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 3,93

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,98

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,66

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,11



320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,72

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,50

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,39

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,28

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,92

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,55

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,95

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,01

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,04



320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,43

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 4,25

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 133,25

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,48

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,70

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,15

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,40

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,45

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,99



320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,10

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,20

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,00

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,84

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,38

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,82

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,37

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,46

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,31



320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

40,89

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,22

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 2,75

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 6,07

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,29

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,78

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 4,23

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,09

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 4,14



320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 6,97

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 20,81

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,49

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3,68

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,76

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,29

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Швеція 3,95

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

7,80

320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,42



320890 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у неводному 

середовищі; розчини, зазначені у примітці 4 до 

цієї групи: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,87

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Естонія 2,18

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,57

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,61

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,40

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,18

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,97

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,86

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 2,95

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 4,68

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,07



320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1,45

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,34

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,50

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,50

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,27

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,41

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,21

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,84

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,45

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 3,03

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,86



320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 3,71

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 3,29

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,85

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,23

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 9,89

320990 Фарби та лаки (включаючи емалі та політури) 

на основі синтетичних полімерів або хімічно 

модифікованих природних полімерів, 

дисперговані або розчинені у водному 

середовищі: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Бельгія 18,47

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,02

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 11,44

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 10,90

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,68

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 12,73

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 1,76



321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,26

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,63

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,82

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 66,60

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,49

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 1,29

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,96

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,70

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 4,22

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 7,16

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,63

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 140,43

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 4,22

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,80



321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,36

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,71

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,60

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,60

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,97

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,31

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,98

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 25,10

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,39

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,51

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 3,46

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,31

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 3,71

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 4,02



321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 4,09

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Одеська 

митниця ДФС

Швеція 12,10

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 8,01

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

4,85

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 5,22

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,44

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 14,57

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 4,53

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,88

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Черкаська 

митниця ДФС

Швейцарія 22,35

321000 Інші фарби та лаки (включаючи емалі, політури 

та клейові фарби); готові водні пігменти, які 

використовують для остаточної обробки шкіри:

Чернігівська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,09

321100 Готові сикативи: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 6,06

321100 Готові сикативи: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,11

321100 Готові сикативи: Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,51

321100 Готові сикативи: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,48

321100 Готові сикативи: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,27



321100 Готові сикативи: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,47

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,46

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 29,42

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,39

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,25

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,09

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,39

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,43

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,27

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,06

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,48

321100 Готові сикативи: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,78

321100 Готові сикативи: Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

17,47

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,92

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 10,19



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 7,51

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,67

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 13,73

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 8,87

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,43

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,61

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 9,03



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 3,53

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 14,49

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,60

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

4,06

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

15,52

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,34

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,32



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

369,09

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 323,46

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,01

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,14

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 934,80

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 13,14

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 2 911,80



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,57

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 6,42

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 7,18

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 7,70

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 19,01

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,92

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,43



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,85

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,94

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,40

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,03

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 506,64

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 14,40

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,16



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,78

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,81

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 26,65

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,53

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,60

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

29,88

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,54



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,09

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,60

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,48

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,08

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,47

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,94

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 46,08



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,33

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,43

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 8,06

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 34,73

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,38

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 27,92

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,86



321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,91

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 5,18

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 8,55

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,88

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 27,16

321290 Пігменти (включаючи металеві порошки та 

металеві пластівці), дисперговані у неводних 

середовищах, у вигляді рідини, пасти або 

густої маси, видів, які використовують для 

виробництва фарб (включаючи емалі); фольга 

для тиснення; фарбувальні матеріали та інші 

барвники, розфасовані у форми або упаковки 

для роздрібної торгівлі: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Словенія 17,93

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,97



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 9,02

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 11,34

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 11,05

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,22

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,55

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 0,62

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 1,30



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

11,03

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Латвія 1,34

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,80

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ірландiя 5,25

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 3,25

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,81

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 2,38



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,20

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,17

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 27,07

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 1,89

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,96

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 4,43

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 1,05



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 64,27

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 57,49

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 444,67

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 248,27

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 67,09

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 13,58

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 123,10



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,00

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,20

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 141,47

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 13,63

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 1,21

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 3,12

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,41



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,54

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

101,12

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,31

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

546,51

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

118,08

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 2,84

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 5,46



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,10

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,70

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,26

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Китай 0,85

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,10

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 0,62

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,12



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,09

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1,21

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Франція 48,11

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Франція 10,27

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,98

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,59

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,52



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 43,43

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 1,30

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,09

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,32

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,18

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,10

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 0,85



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,20

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська 

митниця ДФС

71,30

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,70

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,26

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,20

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,20

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,51



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

109,38

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

16,29

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1,77

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,86

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,43

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,28

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,63



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,51

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

20,90

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,08

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,68

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,11

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,24

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 5,67



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,08

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,62

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 0,75

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 2,65

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,47

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 0,61

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,56



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,41

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 47,30

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,06

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,23

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,74

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,97

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,60



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,01

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,17

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 38,35

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,89

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,85

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,51

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,46



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,08

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 48,04

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 1,41

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 38,15

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,78

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,31

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 22,64



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 18,10

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,67

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,30

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,76

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,50

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 2,30

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 2,57



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 30,74

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 4,76

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,10

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,31

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,16

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,30

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,64



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,40

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

689,75

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 0,99

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,14

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 0,59

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,53

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Естонія 3,77



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,73

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,52

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 5,33

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 0,85

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 0,85

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 5,09

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Одеська 

митниця ДФС

Болгарія 1,22



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,20

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 5,27

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 6,90

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 2,54

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 32,15

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,22

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Рівненська 

митниця ДФС

Бельгія 155,97



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 3,23

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 11,30

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 2,36

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 0,22

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 0,72

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 0,85

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,35



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 5,67

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,12

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,49

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 7,01

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 0,85

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,56

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,93



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Канада 8,49

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,64

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,88

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 3,00

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,82

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Чернівецька 

митниця ДФС

Італiя 1,72

321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 0,78



321410 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: замазки для скла, садові замазки, 

цементи смоляні, замазки (для ущільнення); 

інші мастики; шпаклівки для малярних робіт:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 10,93

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,31

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 5,95

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 10,34

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 0,82

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 2,42

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 13,43

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,04

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,93



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1,30

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 38,29

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,58

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,71

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 0,62

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 0,75

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 9,61

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,00

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

15,74



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 0,49

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

0,69

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

0,08

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 25,76

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

5,72

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,50

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,12

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,43

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 308,16



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,34

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,63

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,68

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 27,54

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,60

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,30

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,28

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,60

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 0,67



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,10

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 45,05

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,64

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 33,97

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 4,13

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,93

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,25

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,78

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,27



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,44

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

254,17

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,92

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1,05

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 15,52

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,88

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,58

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,56

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 3,00



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,64

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,24

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 0,60

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 13,47

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,74

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 0,77

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 14,47

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,12

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 43,38



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 46,47

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,18

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,22

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 48,11

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,16

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,60

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,49

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 49,81

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,67



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 0,31

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 2 096,07

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 65,51

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 222,53

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,28

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,57

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,61

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,22

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,44



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,56

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 115,02

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,59

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,55

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,80

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,21

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 0,93

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,35

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 4,08



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,19

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,72

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,22

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,28

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

24,32

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 0,09

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Болгарія 0,30

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,65

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 34,24



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

5,38

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 0,87

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 2,09

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,15

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3,68

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,18

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 3,18

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 14,09

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 1,20



321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 7,27

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 0,61

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 0,36

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Італiя 3,63

321490 Замазки для скла, садові замазки, цементи 

смоляні, замазки (для ущільнення) та інші 

мастики; шпаклівки для малярних робіт; 

невогнетривкі суміші для підготовки поверхні 

фасадів, внутрішніх стін будівель, підлоги, 

стелі тощо: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 0,46

330112 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії цитрусових плодів: апельсина:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 7,10

330113 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії цитрусових плодів: лимона:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,29



330124 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: перцевої м’яти (Мentha pіperіta):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,54

330125 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інших видів м’яти:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 63,36

330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 55,73

330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,53



330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,10

330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,49

330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 28,27

330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,45



330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 33,49

330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 26,28

330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гватемала 210,21

330129 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: 

ефірні олії, крім ефірних олій цитрусових 

плодів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 125,40



330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 24,82

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,61

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,79

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 27,62

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 40,15



330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,14

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,41

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 50,39

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,66

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

66,43



330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 32,04

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 5,40

330190 Олії ефірні недетерпенізовані (які містять 

терпени) або детерпенізовані (які не містять 

терпенів), включаючи конкрети та абсолюти 

(екстракти квіткових ефірних олій); резиноїди; 

екстраговані ефірні олії; концентрати ефірних 

олій у жирах, жирних оліях, восках або в інших 

подібних речовинах, одержані способом 

анфлеражу або мацерації; терпенові побічні 

продукти детерпенізації ефірних олій; водні 

дистиляти та водні розчини ефірних олій: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 3,86

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Вінницька 

митниця ДФС

Бельгія 27,29

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Вінницька 

митниця ДФС

Швейцарія 51,32

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 37,66



330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 42,32

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 24,19

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Вінницька 

митниця ДФС

Франція 16,62

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

8,93

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,67

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 15,07

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 25,72



330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 13,83

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 61,97

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 18,23

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 33,31

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 56,96

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

26,09

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Франція 10,23



330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,61

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,98

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 9,13

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 9,27

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,64

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,23

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,83



330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,37

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,03

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,69

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,51

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 4,74

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,15

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,11



330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,63

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,28

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

20,88

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 3,09

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,07

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,19

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 26,42



330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,10

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 10,60

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,36

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 44,81

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Миколаївська 

митниця ДФС

Ірландiя 20,49

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,45

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 16,00



330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Одеська 

митниця ДФС

Швейцарія 100,00

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 18,53

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,26

330210 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: для 

використання у харчовій промисловості або 

для виробництва напоїв:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,86

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Швейцарія 14,68

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Франція 7,66

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,20

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 17,44



330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 15,66

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 11,35

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,83

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 17,35

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

10 995,67

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

12,54

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 15,96

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

27,73

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 37,74



330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 26,32

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,48

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,61

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Латвія 13,69

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 16,87

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

10,90

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 33,23

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 11,99

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 14,45



330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 149,86

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 3,95

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,69

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 21,59

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 1,34

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,55

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,13

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,37

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,65



330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,39

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,79

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

32,26

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,99

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,27

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,12

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 29,79

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 11,31

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,58



330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 326,49

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,10

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Швейцарія 36,67

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 506,06

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Болгарія 14,70

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 234,41

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 100,64

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 165,01

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Польща 10,47



330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,00

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,85

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 7,37

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 37,96

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,47

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,19

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Іспанія 55,68

330290 Суміші запашних речовин та суміші 

(включаючи спиртові розчини), одержані на 

основі однієї або кількох таких речовин, які 

застосовуються як промислова сировина; інші 

препарати на основі запашних речовин, які 

застосовуються у виробництві напоїв: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,94

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Волинська 

митниця ДФС

Польща 29,63

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Волинська 

митниця ДФС

Китай 10,23

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,23



330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

8,36

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 6,56

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,60

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 4,87

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 46,58

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 43,90

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

9,41

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 6,55

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 7,95

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Оман 4,55

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,85

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,75

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,73

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Франція 18,87

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Франція 58,26

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Франція 26,44

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Франція 35,36

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Китай 35,31

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Канада 1,84

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,09

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 15,88

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 92,16

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 36,13

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

29,55



330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,89

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,22

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

173,10

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська 

митниця ДФС

Японія 3,43

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,62

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 42,69

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,15

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

79,85

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,48

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,64

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

152,95

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,01

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,71

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 57,84

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 42,39

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 33,86

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 56,18

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 38,88

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 25,03



330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 22,84

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 82,84

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,27

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 43,85

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 39,95

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 31,90

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,94

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 123,91

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,82

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

37,87

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

79,47

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

63,09

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,60

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 15,80

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,11

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Одеська 

митниця ДФС

Болгарія 11,61

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Одеська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

1,77

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 15,07

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Херсонська 

митниця ДФС

Україна 4,53

330300 Парфуми (духи) і туалетні води: Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 134,00



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 0,84

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,69

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,99

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,04

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 4,98



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1,79

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 9,41

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська 

митниця ДФС

Йорданія 9,08

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1,61

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,31



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 87,45

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,89

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,11

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,65

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,72



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,40

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 1,67

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 3,89

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2,38

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,19



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,97

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,45

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,54

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,71

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,12



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8,18

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,94

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2,77

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,94

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,16



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,57

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 3,03

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,67

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 8,39

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,04



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,94

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,06

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 3,76

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 0,91

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 20,24



340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Херсонська 

митниця ДФС

Іспанія 0,83

340120 Мило; поверхнево-активні органічні речовини 

та мийні засоби, які застосовуються як мило, у 

формі брусків, брикетів або фігурних 

формованих виробів з вмістом або без вмісту 

мила; поверхнево-активні органічні речовини 

та засоби для миття шкіри у вигляді рідини або 

крему, розфасовані для роздрібної торгівлі, які 

містять або не містять мило; папір, вата, 

повсть, фетр та неткані матеріали, просочені 

або покриті (частково або повністю) милом чи 

детергентом: мило в інших формах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,36

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Вінницька 

митниця ДФС

1,15

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,18

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,20

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 1,05



340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,31

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3,63

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,58

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,65

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,01

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 1,32

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1,03



340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,22

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,22

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1,53

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1,37

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,39

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 1,15

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська міська 

митниця ДФС

Єгипет 1,18



340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,08

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,52

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,11

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,40

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,08

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,17

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,84



340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,03

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,04

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,01

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Хмельницька 

митниця ДФС

2,39

340211 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: аніонні:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 1,46

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,04

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 20,33



340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 188,84

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1,98

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1,44

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1,69

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1,59

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 111,03

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,96



340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська міська 

митниця ДФС

###########

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,39

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,60

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82 871,51

340212 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): органічні поверхнево-

активні речовини, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: катіонні:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 2,83

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 0,51

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,75



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 2,51

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,34

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 2,00

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,12

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 0,92

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

1,45

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 18,22

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,27



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 5,59

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Болгарія 0,73

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Естонія 2,18

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

0,52

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,55

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,95

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 8,06

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,91



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,80

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,28

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,50

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,08

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 19,12

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,09

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 30,63

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 0,31



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 40,40

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 1,11

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 1,27

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,29

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 0,47

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 1,28

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,70

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,34



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 3,02

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 1,41

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 0,75

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 4,43

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 14,99

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,33

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,47



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,86

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,53

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,50

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,37

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,24

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 35,73

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,54

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,93



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

12,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

90,17

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 4,01

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1,93

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,39

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,41

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,86



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,82

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,01

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,28

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,41

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Данія 77,36

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Данія 7,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,61

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,70



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 0,91

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1,90

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 848,27

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,69

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,32

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,97

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 4,18

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,20



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 1,51

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,94

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,22

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,85

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,14

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,98

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,59

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,06



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 2,49

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 21,25

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 14,15

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,53

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,94

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,85

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,73

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,25



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,75

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 5,16

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2,29

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2,40

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 7,72

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,50

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 19,40

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 0,64



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,20

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,28

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,50

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,57

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,40

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,90

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,45



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 62,65

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,00

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,90

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,98

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1,44

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1,88

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,97



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 29,55

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 2,55

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,95

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 64,48

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 38,55

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,71

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,83

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,97



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 24,38

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,56

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,22

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,68

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 4,98

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,63

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,59

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,72



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,72

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 4,06

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 0,70

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,48

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2,37

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 332,82

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 1,01

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Ірландiя 13,52



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,50

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 3,42

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 0,60

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 0,63

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,55

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Одеська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,76



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,21

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,57

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 0,42

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Бельгія 0,73

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 10,80

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Херсонська 

митниця ДФС

Іспанія 0,69

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 8,68

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,86



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,21

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Литва 1,53

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 0,96

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,68

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,74

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 0,33

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 1,50

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 0,50



340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,48

340220 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): засоби, розфасовані 

для роздрібної торгівлі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,77

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Волинська 

митниця ДФС

Філіппіни 13,79

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 2,21

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 4,16

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1,60

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,52

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 3,03

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,28



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3,32

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 2,27

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3,21

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 12,57

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,68

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 1,54

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 7,95

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 0,85

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Донецька 

митниця ДФС

Франція 1,32



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,52

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 1,71

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 2,84

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 2,34

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 2,50

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Бельгія 1,43

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 19,73

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,48

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,77



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2,30

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

2,61

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 3,10

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 0,75

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 3,61

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,13

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 1,80

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 2,79

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,22



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,97

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,68

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Австрія 2,77

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,07

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,96

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 15,93

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 3,62

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 173,59

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,78



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,39

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,12

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,36

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

628,17

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 0,89

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,66

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,30

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,54

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,67



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,64

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 18,62

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 2,61

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 330,84

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 2,29

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 0,86

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 85,88

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1,90

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 825,59



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,12

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,96

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,49

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 15,23

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 12,56

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,23

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,02

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 4,52

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,79



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,36

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 0,89

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

25,38

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,77

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

16,04

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 3,12

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,21

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,73

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,38



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

39,25

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,93

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,67

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

203,32

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

764,01

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,56

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,06

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,05

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,34



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,12

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,23

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,37

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,22

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,90

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 0,78

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,38

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,26

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 0,41



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,13

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,12

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,97

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,61

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,99

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,80

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 73,62

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,43

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,27



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 2,02

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,88

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,79

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 2,82

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 3,46

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,34

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,45

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,11

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,51



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,64

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,57

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 1,96

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,66

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 17,37

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Київська міська 

митниця ДФС

26,97

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

20,73

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,99

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,66



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,13

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,97

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 7,76

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 4,31

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 58,60

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 2,15

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,78

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,90

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,45



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 0,84

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Естонія 0,56

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 1,50

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,28

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 1,68

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 1,70

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,17

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2,20

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,93



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,92

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,01

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Швеція 4,25

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 3,89

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 3,31

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 0,95

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Польща 0,73

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 3,88

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 2,85



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,13

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,77

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,85

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,07

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 1,27

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Італiя 1,94

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,30

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,31

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 7,31



340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,31

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 4,57

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,12

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Угорщина 3,45

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,01

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Ірландiя 12,99

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2,20

340290 Поверхнево-активні органічні речовини (крім 

мила); поверхнево-активні препарати, засоби 

для прання, миття (включаючи допоміжні мийні 

засоби) та засоби для чищення із вмістом або 

без вмісту мила (крім засобів, включених до 

товарної позиції 3401): інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,98



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 22,06

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,82

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 3,95



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,17

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,33

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 3,16



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,09

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 5,64

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,84



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Єгипет 18,59

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

12,35

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,70



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,58

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,87

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,76



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1,73

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 9,94

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 1,87



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Литва 0,93

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 2,82

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,60



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,25

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,75

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,30



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 7,05

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 29,40

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 6,68



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

9,01

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,74

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 30,50



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 2,99

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 5,33

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,10



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,45

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 125,63

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 80,76



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,36

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,19

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 53,92



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,06

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,73

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,55



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 4,20

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,65

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 37,85



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,89

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,77

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 1,47



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,06

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,54

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,44



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,74

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,79

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,92



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 35,57

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 5,33

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,15



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,36

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,40

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,86



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,99

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,28

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,85



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,85

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,51

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,82



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,76

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 6,41

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 5,57



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 46,61

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 3,03

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

3,14



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2,86

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,39

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 2,47



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 5,49

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 4,64

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,65



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 7,72

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 9,97

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,14



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,54

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,18

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,23



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 50,46

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,22

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 4,52



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,42

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,95

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 2,50



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,99

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Болгарія 1,69

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,25



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,10

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 2,03

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 3,73



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Бельгія 183,82

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Канада 3,64

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 3,28



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 7,73

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 5,86

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,54



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Швейцарія 121,99

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,95

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 4,66



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 3,69

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,15

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 1,16



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,55

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,68

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,44



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,29

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 9,45

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,74



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,20

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,71

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Бельгія 2,07



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 4,30

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,21

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 3,14



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 4,20

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 15,07

340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,20



340319 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: із вмістом нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,49

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,46

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 6,22



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,73

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,99

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,44

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 2,16



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 19,46

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 5,11

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 4,53

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,00



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,47

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,14

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,28

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 522,60



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 3,87

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 118,67

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 14,88

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 4,48



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 148,50

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 3,85

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

59,74

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,63



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,17

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,80

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,43

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,23



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,53

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 1,72

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 7,94

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 17,77



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 26,50

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,07

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,94

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,78



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

11,18

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

43,81

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

238,75

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

186,54



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,33

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,38

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

32,47

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 236,15



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,61

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,31

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,80

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,89



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,62

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,21

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8,68

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,90



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,90

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 76,89

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,94

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,57



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,27

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,44

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 364,71

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 20,01



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 18,76

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,04

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,58

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,82



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,15

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

13,95

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 452,27

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 14,29



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 266,87

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 13,41

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,93

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,54



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,32

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,25

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,88

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,65



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,31

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 260,25

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 74,97

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 160,94



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,17

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,37

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,04

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,54



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,23

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 36,04

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 7,13

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,85



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,80

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,36

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,47

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,22



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,33

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,19

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,85

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,88



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 10,05

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,30

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

220,86

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,47



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,26

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,68

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,05

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,79



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 184,40

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,88

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 156,09

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 184,42



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 6,56

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 6,33

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,37

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 438,38



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,90

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 7,55

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 12,92

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 10,97



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,25

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,65

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 4,91

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 5,99



340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,22

340399 Мастильні матеріали (включаючи мастильно-

охолоджувальні емульсії для різальних 

інструментів, засоби для полегшення 

вигвинчування болтів або гайок, засоби для 

видалення іржі або антикорозійні засоби та 

засоби для полегшення видалення з форм 

виробів, виготовлені на основі мастильних 

матеріалів), а також засоби, які використовують 

для масляної або жирової обробки текстильних 

матеріалів, шкіри, хутра та інших матеріалів, 

крім засобів, що містять як основний компонент 

70 мас.% або більше нафти або 

нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних 

мінералів: інші: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 2,33

340490 Воски штучні та готові: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 133,69

340490 Воски штучні та готові: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 2,50

340490 Воски штучні та готові: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,07

340490 Воски штучні та готові: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 11,22

340490 Воски штучні та готові: інші: Донецька 

митниця ДФС

Білорусь 0,99

340490 Воски штучні та готові: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 11,72

340490 Воски штучні та готові: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 7,59

340490 Воски штучні та готові: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

2,23

340490 Воски штучні та готові: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,37

340490 Воски штучні та готові: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,22



340490 Воски штучні та готові: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 2,98

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,25

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 3,47

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська 

митниця ДФС

Польща 3,42

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1,02

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,68

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,96

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

21,73

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,18

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,19

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1,78

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,44

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,14

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,90

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,41

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,93

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,65

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,49

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,84

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,80



340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,07

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,02

340490 Воски штучні та готові: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,87

340490 Воски штучні та готові: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,99

340490 Воски штучні та готові: інші: Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,09

340490 Воски штучні та готові: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

29,31

340490 Воски штучні та готові: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,37

340490 Воски штучні та готові: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,35

340490 Воски штучні та готові: інші: Сумська 

митниця ДФС

Італiя 5,53

340490 Воски штучні та готові: інші: Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 2,36

340490 Воски штучні та готові: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 1,95

340490 Воски штучні та готові: інші: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,50

340490 Воски штучні та готові: інші: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,07

340490 Воски штучні та готові: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,09

340490 Воски штучні та готові: інші: Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 1,37

340490 Воски штучні та готові: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

2,14

340490 Воски штучні та готові: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 2,75

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 9,29



340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 42,27

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,14

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,28

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,21



340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,44

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 5,32

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 7,66

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,29



340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 6,45

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

7,58

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,28

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,76



340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,34

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,49

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,09

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,21



340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,72

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,39

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,18

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

6,14



340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,64

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,41

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 10,16

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,24



340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,00

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,00

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,72

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,22



340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,08

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Херсонська 

митниця ДФС

Італiя 1,14

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 3,52

340530 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: полірувальні засоби та 

аналогічні засоби для догляду за кузовами 

транспортних засобів, крім полірувальних 

засобів для металів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,98



340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,34

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4,48

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,46

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,36

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 24,71

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 11,49



340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 500,00

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 48,88

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,23

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 20,59

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,41

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,45



340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

137,83

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

175,81

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,92

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,63

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 22,21

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,61



340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,88

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

234,23

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,30

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,77

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

98,30

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,71



340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 71,90

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,87

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,08

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 10,41

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,53

340590 Вакси та креми для чищення взуття, мастики, 

полірувальні засоби для догляду за меблями, 

підлогою, кузовами транспортних засобів, 

склом або металом, пасти для чищення, 

порошки та аналогічні засоби (у тому числі 

папір, вата, повсть, фетр, неткані матеріали, 

пластмаси або гума пориста, просочені або 

вкриті цими речовинами), за винятком восків 

товарної позиції 3404: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 2,05

350110 Казеїн, казеїнати та інші похідні казеїнів; 

казеїнові клеї: казеїн:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 20,71



350211 Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з 

кількох сироваткових білків із вмістом більш як 

80 мас.% сироваткових білків у перерахунку на 

суху речовину); альбумінати та інші похідні 

альбумінів: альбумін яєчний: висушений:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,76

350220 Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з 

кількох сироваткових білків із вмістом більш як 

80 мас.% сироваткових білків у перерахунку на 

суху речовину); альбумінати та інші похідні 

альбумінів: альбумін молочний, включаючи 

концентрати з двох або більше білків молочної 

сироватки:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 9,28

350290 Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з 

кількох сироваткових білків із вмістом більш як 

80 мас.% сироваткових білків у перерахунку на 

суху речовину); альбумінати та інші похідні 

альбумінів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

367,92

350290 Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з 

кількох сироваткових білків із вмістом більш як 

80 мас.% сироваткових білків у перерахунку на 

суху речовину); альбумінати та інші похідні 

альбумінів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,06

350290 Альбуміни (білки) (включаючи концентрати з 

кількох сироваткових білків із вмістом більш як 

80 мас.% сироваткових білків у перерахунку на 

суху речовину); альбумінати та інші похідні 

альбумінів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,05

350300 Желатин (включаючи вироблений у формі 

квадратних або прямокутних листків, з 

поверхневою обробкою або без обробки, 

забарвлений або незабарвлений) та його 

похідні; риб’ячий клей; інші клеї тваринного 

походження, за винятком казеїнових клеїв 

товарної позиції 3501:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 6,83

350300 Желатин (включаючи вироблений у формі 

квадратних або прямокутних листків, з 

поверхневою обробкою або без обробки, 

забарвлений або незабарвлений) та його 

похідні; риб’ячий клей; інші клеї тваринного 

походження, за винятком казеїнових клеїв 

товарної позиції 3501:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,77

350300 Желатин (включаючи вироблений у формі 

квадратних або прямокутних листків, з 

поверхневою обробкою або без обробки, 

забарвлений або незабарвлений) та його 

похідні; риб’ячий клей; інші клеї тваринного 

походження, за винятком казеїнових клеїв 

товарної позиції 3501:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 8,06

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 61,00

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,10



350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Волинська 

митниця ДФС

Данія 5,78

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,47

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 8,62

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська 

митниця ДФС

Литва 5 517,20

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська 

митниця ДФС

6 475,11

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,27

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,44

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 209 565,92

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,26

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21 261,92

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,40

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 129,12

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,76

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 5,13



350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 1,63

350400 Пептони та їх похідні; інші білкові речовини та 

їх похідні, не включені до інших товарних 

позицій; порошок із шкіри, хромований або 

нехромований:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,13

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 1,30

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,66

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,86

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,41

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,25

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 0,90

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Таїланд 1,16

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

0,93



350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 0,88

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 0,43

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 0,96

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,84

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,13

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,15

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 1,00

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 1,28

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,86



350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 2,93

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Франція 0,83

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,46

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1,42

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 1,45

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,12

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,79

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,98

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 1,88



350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,77

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,72

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,58

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 75,00

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 70,99

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,23

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,63

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,59

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 0,88



350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 1,36

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,82

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,64

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 1,20

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,49

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Одеська 

митниця ДФС

Данія 3,20

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Одеська 

митниця ДФС

Бразілія 4,45

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 1,83

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 2,69



350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 1,59

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Полтавська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,16

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 0,70

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,90

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 1,45

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 0,88

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 0,90

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Херсонська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,86

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,64



350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,81

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Швеція 1,72

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Швеція 1,35

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,48

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,25

350510 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: декстрини 

та інші модифіковані крохмалі:

Чернігівська 

митниця ДФС

1,22

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,67

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,24

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 0,69

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,20



350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 1,51

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,77

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,27

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,86

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 0,90

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1,67

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,14

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,75

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 0,83

350520 Декстрини та інші модифіковані крохмалі 

(наприклад, попередньо желатинізовані або 

перетворені в складні ефіри (естерифіковані) 

крохмалі); клеї на основі крохмалів, декстринів 

або інших модифікованих крохмалів: клеї:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 0,81



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 1,72

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 3,81

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,82

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,97



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,30

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,25

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 17,46

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 8,02



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,15

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,36

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 43,24

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 5,43



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 10,57

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1 018,23

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 270,40

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,11



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 290,50

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 144,73

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 283,00

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 26,15



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 121,25

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 59,84

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,26

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 1,58



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

1 874,50

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,11

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,31

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,25



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,25

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,26

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Данія 1 061,82

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Франція 6,89



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

120,48

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Польща 8,09

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,30

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,25



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

72,65

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

61,58

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 23,53

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 70,14



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 33,81

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 84,35

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,70

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 818,50



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 71,90

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,14

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,65

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,79



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 10,39

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 35,84

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,83

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,77



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 16,94

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1,96

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 76,54

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,33



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

42,38

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

114,86

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

129,95

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

75,38



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

64,76

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,40

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

133,13

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,13



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

86,91

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,37

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,73

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

39,66



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 36,08

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 21,69

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,19

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,45



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,63

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

57,10

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,26

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,92



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,72

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,98

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,35

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,43



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,31

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,63

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,58

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

67,48



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 2,44

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,31

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,90

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 36,84



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 7,28

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,75

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 222,63

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,25



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,92

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 57,74

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,61

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,15



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,36

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 2,71

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,23

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,73



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,28

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 4,48

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 1,30

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 2,85



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,33

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 2,44

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,25

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 1,36



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 19,05

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 282,25

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,27

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,31



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,39

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,96

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,25

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 10,76



350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 1,56

350610 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: продукти, що 

придатні для використання як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), розфасовані для 

роздрібної торгівлі як клеї або клеїльні 

препарати (адгезиви), масою нетто не більш як 

1 кг:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,25

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,05

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 13,13

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1,55



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 2,20

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,58

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1,67

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,95

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,52



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 1,90

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,97

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,08

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,91

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

48,66



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,93

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4,95

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,25

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,66

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,50



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,97

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,29

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,05

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,30

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,25



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,55

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,32

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,46

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,20

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,84



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,65

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,62

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,45

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,95

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,21



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 2,27

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,05

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,01

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,05

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,43



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,18

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,41

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,29

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 1,39

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,20



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,23

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,27

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 52,26

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,34

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 2,12



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,04

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,56

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Одеська 

митниця ДФС

Словенія 1,36

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,30

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 1,08



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,56

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,25

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,38

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1,54

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,61



350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,99

350691 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: адгезиви 

(клеїльні препарати) на основі полімерів 

товарних позицій 3901-3913 або каучуку:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,09

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,92

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,59

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 2,81

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,95



350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,00

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,40

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,99

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 57,47

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 16,71

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 163,57

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

87,27



350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,66

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Австрія 208,80

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,25

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

242,64

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 294,87

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 6,46

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 15,00



350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,26

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,28

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,74

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 46,89

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

208,98

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

300,51

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,89



350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,26

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,26

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1,90

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

18,32

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,32

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,57

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,29



350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,63

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,15

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,32

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,37

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 2,35

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 19,52

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,38



350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,82

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,04

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 11,21

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,49

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 7,18

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 10,97

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,41



350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,15

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,42

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Португалія 3,66

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 4,25

350699 Готові клеї та інші готові клеїльні препарати 

(адгезиви), не включені до інших товарних 

позицій; продукти, що придатні для 

використання як клеї або клеїльні препарати 

(адгезиви), розфасовані для роздрібної торгівлі 

як клеї або клеїльні препарати (адгезиви), 

масою нетто не більш як 1 кг: інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 3,50

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 12,80

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,33

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 19,69

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 75,00

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 137,84

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,48

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Данія 4,12



350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 8,22

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,35

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 2,20

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 38,84

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 60,96

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 83,32

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 1 876,40

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,72

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 165,08

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

106,82

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

3 011,42

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

19,14

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

5 283,10

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 72,86

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 28,98

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Литва 1 793,85

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 342,70

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

80,49

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8 917,92

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 245,99

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 12,60

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,94

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,73

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

58,38



350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 48,45

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 8,22

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 38,55

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 79,00

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,59

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 4,54

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 131,01

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 8,10

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2,94

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,02

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,54

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

812 365,00

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 066,40

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

7 452,50

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,33

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,40

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,89

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 8,03

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 8,12

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

136,18

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 158,78



350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 57,79

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 9,50

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 34,00

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 5,10

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 4,82

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,46

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 8,46

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,59

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 6,19

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Данія 3,87

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,92

350790 Ферменти; ферментні препарати, не включені 

до інших товарних позицій: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Австрія 73,31

360690 Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких 

формах; вироби з горючих матеріалів, 

зазначені у примітці 2 до цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,15

360690 Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких 

формах; вироби з горючих матеріалів, 

зазначені у примітці 2 до цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,52

360690 Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких 

формах; вироби з горючих матеріалів, 

зазначені у примітці 2 до цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,50

360690 Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких 

формах; вироби з горючих матеріалів, 

зазначені у примітці 2 до цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,50

360690 Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких 

формах; вироби з горючих матеріалів, 

зазначені у примітці 2 до цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,48

360690 Фероцерій та інші пірофорні сплави у будь-яких 

формах; вироби з горючих матеріалів, 

зазначені у примітці 2 до цієї групи: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,38

370231 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 

неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім 

паперу, картону або тканини; плівка для 

моментальної фотографії у рулонах, 

сенсибілізована, неекспонована: плівка інша, 

неперфорована, завширшки не більш як 105 

мм: для кольорової фотографії (поліхромна):

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

145,92



370232 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 

неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім 

паперу, картону або тканини; плівка для 

моментальної фотографії у рулонах, 

сенсибілізована, неекспонована: плівка інша, 

неперфорована, завширшки не більш як 105 

мм: інша, з емульсією з галогенними сполуками 

срібла:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,27

370244 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 

неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім 

паперу, картону або тканини; плівка для 

моментальної фотографії у рулонах, 

сенсибілізована, неекспонована: плівка інша, 

неперфорована, завширшки більш як 105 мм: 

завширшки більш як 105 мм, але не більш як 

610 мм:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 33,28

370296 Фотоплівка в рулонах, сенсибілізована, 

неекспонована, з будь-яких матеріалів, крім 

паперу, картону або тканини; плівка для 

моментальної фотографії у рулонах, 

сенсибілізована, неекспонована: інша: 

завширшки не більш як 35 мм і завдовжки не 

більш як 30 м:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

120,74

370400 Фотопластинки, плівка, папір, картон і 

текстильні матеріали, експоновані, але не 

проявлені:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

78,50

370590 Фотопластинки та фотоплівка, експоновані та 

проявлені, крім кіноплівки: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 66,92

370590 Фотопластинки та фотоплівка, експоновані та 

проявлені, крім кіноплівки: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 66,18

370590 Фотопластинки та фотоплівка, експоновані та 

проявлені, крім кіноплівки: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 510,61

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 5,22

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,24

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,19

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 4,92



370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,01

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,86

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,50

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,57

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,23

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,50

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,59

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,30

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 40,57

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,08

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,06



370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,09

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,11

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,08

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,23

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,84

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,13

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,99

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 47,14

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 85,48

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 53,26

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,50



370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,23

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,37

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 456,87

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 29,26

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,20

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 106,40

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 64,10

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 45,79

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 41,51

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 46,56

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 29,07



370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

33,38

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 78,33

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 29,13

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 26,57

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 95,85

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 30,62

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,07

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 130,57

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 97,81

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 26,27

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 132,30



370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,20

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,41

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,96

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,56

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,56

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,14

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,79

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,97

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,83

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 9,81

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,50



370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 1,22

370790 Фотохімікати (крім лаків, клеїв, клеїльних 

препаратів (адгезивів) тощо); продукти 

незмішані, дозовані для застосування у 

фотографії або розфасовані для роздрібної 

торгівлі і готові до використання: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 9,79

380120 Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби на основі графіту або 

інших форм вуглецю у вигляді паст, блоків, 

пластин або інших напівфабрикатів: графіт 

колоїдний або напівколоїдний:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

33,54

380120 Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби на основі графіту або 

інших форм вуглецю у вигляді паст, блоків, 

пластин або інших напівфабрикатів: графіт 

колоїдний або напівколоїдний:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,20

380120 Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби на основі графіту або 

інших форм вуглецю у вигляді паст, блоків, 

пластин або інших напівфабрикатів: графіт 

колоїдний або напівколоїдний:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,34

380120 Графіт штучний; графіт колоїдний або 

напівколоїдний; вироби на основі графіту або 

інших форм вуглецю у вигляді паст, блоків, 

пластин або інших напівфабрикатів: графіт 

колоїдний або напівколоїдний:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,70

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,61

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 0,82

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 5,83

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Греція 0,05

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1,06

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,60



380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Індія 0,44

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 0,39

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 0,60

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,84

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1,31

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,66

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,09

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,23

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,09

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 0,43

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,59

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Луганська 

митниця ДФС

Малайзія 0,61

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,79

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 0,55



380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 0,48

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Греція 0,33

380290 Вугілля активоване; продукція мінеральна 

природна активована; вугілля тваринного 

походження, включаючи використане тваринне 

вугілля: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Франція 0,66

380510 Скипидар живичний, деревний або сульфатний 

і олії терпенові інші, одержані шляхом 

перегонки або із застосуванням іншого виду 

обробки деревини хвойних порід; дипентен 

неочищений; скипидар сульфітний і n-цимол 

неочищений інший; соснова олія з вмістом 

альфа-терпінеолу як головного компонента: 

скипидар живичний, деревний або сульфатний:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,59

380510 Скипидар живичний, деревний або сульфатний 

і олії терпенові інші, одержані шляхом 

перегонки або із застосуванням іншого виду 

обробки деревини хвойних порід; дипентен 

неочищений; скипидар сульфітний і n-цимол 

неочищений інший; соснова олія з вмістом 

альфа-терпінеолу як головного компонента: 

скипидар живичний, деревний або сульфатний:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,31

380590 Скипидар живичний, деревний або сульфатний 

і олії терпенові інші, одержані шляхом 

перегонки або із застосуванням іншого виду 

обробки деревини хвойних порід; дипентен 

неочищений; скипидар сульфітний і n-цимол 

неочищений інший; соснова олія з вмістом 

альфа-терпінеолу як головного компонента: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,26

380610 Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт 

каніфольний та каніфольні олії; смоляні 

залишки після перегонки (переплавлені 

смоли): каніфоль та смоляні кислоти:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 2,32

380610 Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт 

каніфольний та каніфольні олії; смоляні 

залишки після перегонки (переплавлені 

смоли): каніфоль та смоляні кислоти:

Житомирська 

митниця ДФС

Греція 1,89

380610 Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт 

каніфольний та каніфольні олії; смоляні 

залишки після перегонки (переплавлені 

смоли): каніфоль та смоляні кислоти:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,24

380610 Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт 

каніфольний та каніфольні олії; смоляні 

залишки після перегонки (переплавлені 

смоли): каніфоль та смоляні кислоти:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,98

380610 Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт 

каніфольний та каніфольні олії; смоляні 

залишки після перегонки (переплавлені 

смоли): каніфоль та смоляні кислоти:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,26



380610 Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт 

каніфольний та каніфольні олії; смоляні 

залишки після перегонки (переплавлені 

смоли): каніфоль та смоляні кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

199,81

380610 Каніфоль та смоляні кислоти, їх похідні; спирт 

каніфольний та каніфольні олії; смоляні 

залишки після перегонки (переплавлені 

смоли): каніфоль та смоляні кислоти:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 2,19

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 13,19

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 130,45

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 61,26

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 25,83

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

92,01



380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,82

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,72

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Франція 14,31

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 24,99

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 12,37

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,98



380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,87

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

72,49

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 27,73

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

39,15

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,21

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 11,21



380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1,40

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 56,20

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,51

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,11

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Україна 5,55

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 27,55



380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,42

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 17,60

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 14,44

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,44

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 62,01

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,50



380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 101,65

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 46,63

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 569,76

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 33,73

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,28

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,99



380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 19,68

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,75

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,94

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,45

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 141,15

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,83



380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,60

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 188,13

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 11,71

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,54

380891 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інсектициди:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 53,45

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 10,53



380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Закарпатська 

митниця ДФС

3,83

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Чілі 6,99

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,98

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 38,14

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,05

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

24,81



380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,34

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 15,65

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,95

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Франція 9,27

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,65

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,42



380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 39,21

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 9,19

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,43

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 23,90

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 9,18

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,80



380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,94

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,58

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,86

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

14,71

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,44

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 5,25



380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,92

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 10,68

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 10,61

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Полтавська 

митниця ДФС

Іспанія 9,10

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 4,78

380892 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: фунгіциди:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 10,10



380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,70

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 7,82

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,34

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,06

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Франція 9,24



380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,64

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,23

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 14,65

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 14,45

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 14,80



380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Японія 8,46

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Японія 7,19

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Японія 7,19

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,24

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,41



380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 3,11

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 3,05

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 3,41

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 4,41

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

35,27



380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 12,50

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14 000,00

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 90,94

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,31

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 310,00



380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,26

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,34

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Індія 5,06

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 2,26

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,28



380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,45

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 1,86

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 2,27

380893 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: гербіциди, засоби, що 

запобігають проростанню паростків, та 

регулятори росту рослин:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,02

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,82



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 2,91

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 1,36

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 6,21

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 13,33

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,78

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,82



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 1,83

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,24

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,85

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 2,11

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,65

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,48



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,53

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,46

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,51

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,03

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 0,85

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 5,23



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,94

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,86

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,14

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 1,92

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 0,60

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,76



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,62

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,01

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,86

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,72

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,13

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 1,46



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,65

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,36

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 9,12

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,08

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,20

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,17



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,60

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,40

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 8,39

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,70

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,33

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,30



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 7,72

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,17

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 6,06

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 1,20

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,78

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 2,09



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 5,16

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,96

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,82

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,36

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 1,74

380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 6,13



380894 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: дезінфекційні засоби:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 0,86

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,81

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,66

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,87

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 37,40



380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 91,11

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,43

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,62

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,66

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,07

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,19



380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,55

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 28,70

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,58

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,52

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 3,14

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,60



380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,55

380899 Інсектициди, родентициди, фунгіциди, 

гербіциди, засоби, що запобігають 

проростанню паростків, та регулятори росту 

рослин, дезінфекційні засоби та аналогічні 

засоби, подані у формах чи упаковках для 

роздрібної торгівлі або як препарати, або у 

вигляді готових виробів (наприклад, стрічки, 

оброблені сіркою, ґноти, свічки і папір липкий 

від мух): інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,89

380910 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: на основі 

крохмалистих речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,66

380910 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: на основі 

крохмалистих речовин:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,75

380910 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: на основі 

крохмалистих речовин:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 2,32



380910 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: на основі 

крохмалистих речовин:

Одеська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,63

380910 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: на основі 

крохмалистих речовин:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1,22

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 0,84

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,50

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,48



380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Житомирська 

митниця ДФС

Австрія 1,29

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,61

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,68

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,82

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,04



380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,25

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1,37

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,05

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,22

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,49



380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,66

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 0,71

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,44

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,57

380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 0,49



380992 Апретуючі засоби (текстильно-допоміжні 

речовини), препарати для прискорення 

фарбування або закріплення барвників, а 

також інші продукти і готові препарати 

(наприклад, препарати та засоби для обробки 

та протрави), видів, які використовують у 

текстильній, паперовій, шкіряній промисловості 

або аналогічних виробництвах, які в інших 

товарних позиціях не зазначені: інші: видів, які 

використовують у паперовій промисловості або 

аналогічних виробництвах:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,84

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 467,12

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 0,80

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 206,08

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

266,01

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 274,94



381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

400,85

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,52

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 40,64

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,38

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,19

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

285,75

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,73



381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 105,30

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,64

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

44,31

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,83

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 420,98

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 17,00

381090 Засоби для травлення металевих поверхонь; 

флюси та інші допоміжні засоби для паяння 

або зварювання металів; пасти та порошки для 

паяння або зварювання, що складаються з 

металів та інших матеріалів; матеріали, які 

використовують як осердя або покриття для 

зварювальних електродів, стрижнів та прутків: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 7,43



381210 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: прискорювачі 

вулканізації каучуку готові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,87

381210 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: прискорювачі 

вулканізації каучуку готові:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,08

381210 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: прискорювачі 

вулканізації каучуку готові:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,19

381220 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: багатоскладові 

пластифікатори для каучуку або пластмас:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Словаччина 0,80

381220 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: багатоскладові 

пластифікатори для каучуку або пластмас:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,43

381220 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: багатоскладові 

пластифікатори для каучуку або пластмас:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,92

381220 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: багатоскладові 

пластифікатори для каучуку або пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 1,05

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,87

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,72



381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

0,63

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Запорізька 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

2,79

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,16

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 22,88

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 3,42

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 12,55

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,48

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 3,12



381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 2,70

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,09

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,37

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,16

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,55

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 5,15

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,60

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,22



381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,52

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,64

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,55

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

5,64

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,53

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,45

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,78

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,77



381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,87

381230 Прискорювачі вулканізації каучуку готові; 

багатоскладові пластифікатори для каучуку або 

пластмаси, в інших товарних позиціях не 

зазначені; антиоксиданти та інші стабілізатори 

для каучуку або пластмаси: антиоксиданти та 

інші суміші стабілізаторів для каучуку або 

пластмаси:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 7,64

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 7,02

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,51

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 18,95

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 2,09

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,69

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,68

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 3,25

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4,97

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 10,82

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 3,86

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 2,09

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,86

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 2,04

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Житомирська 

митниця ДФС

Ізраїль 3,02



381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 11,90

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 1,91

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 3,62

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,58

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 30,45

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,24

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,13

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 25,80

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Канада 38,54

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,27

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

23,37

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 16,47

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,65

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

27,05

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,49

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Японія 16,83

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,60

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 3,78



381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,65

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,36

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,61

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,72

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,74

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,05

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,57

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,40

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 2,42

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 90,18

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,89

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,04

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 2,37

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,39

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,20

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,91

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,50

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 0,70



381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

0,93

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 9,20

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 2,79

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 13,67

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,28

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,28

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,93

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,33

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,37

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,50

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,40

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,14

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,06

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,27

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,01

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,15

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,99

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

22,39



381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,82

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 4,76

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,69

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,75

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Львівська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

1,04

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,65

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 13,92

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,54

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,75

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 2,50

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,56

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2,66

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,01

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,40

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,50

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 1,63

381400 Розчинники та розріджувачі складні органічні, в 

інших товарних позиціях не зазначені; готові 

суміші для видалення фарб або лаків:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,34



381511 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: каталізатори на носіях: які містять як 

активний компонент нікель або його сполуки:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 11,83

381511 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: каталізатори на носіях: які містять як 

активний компонент нікель або його сполуки:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,10

381519 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: каталізатори на носіях: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

9,08

381519 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: каталізатори на носіях: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,27

381519 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: каталізатори на носіях: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,95

381519 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: каталізатори на носіях: інші:

Харківська 

митниця ДФС

3,82

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,25

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,78

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,29

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,00

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1,82

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 18,98

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,00

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 149,21

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 103,19

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 13,70

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Швейцарія 5,60



381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 60,80

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 217,65

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,79

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,28

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,56

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 63,59

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,23

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,65

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,18

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,27

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,64

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,17

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,10

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,00

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 40,95

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 54,53

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 15,11

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,04



381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 9,70

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 5,21

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 5,18

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

17,13

381590 Ініціатори реакцій, прискорювачі реакцій та 

каталізатори, в інших товарних позиціях не 

зазначені: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,23

381700 Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни 

змішані, крім продуктів товарної позиції 2707 

або 2902:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,86

381700 Алкілбензоли змішані та алкілнафталіни 

змішані, крім продуктів товарної позиції 2707 

або 2902:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2,56

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,02

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 8,18

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

3,07

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,16

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

2,85

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 6,33

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 7,44



381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,91

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1,91

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,35

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 3,60

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,91

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,92

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,00

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,15

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,48

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,48

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,31



381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4,79

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,99

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,47

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 6,12

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

7,84

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

5,32

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,23

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,78

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,63

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,24

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,85



381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Україна 1,40

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 8,82

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,12

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 59,57

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,44

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,32

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,70

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 3,03

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,68

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,35

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,37



381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,61

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,49

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,76

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,30

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,85

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,41

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,08

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,31

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 4,91

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Миколаївська 

митниця ДФС

Болгарія 2,36

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,90



381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,08

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 3,28

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,69

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,68

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,15

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Херсонська 

митниця ДФС

Бельгія 3,22

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,25

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Хмельницька 

митниця ДФС

Україна 1,40

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 4,31

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 3,02

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 3,05



381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 5,24

381900 Гальмівні рідини гідравлічні та інші готові рідкі 

суміші для гідравлічних трансмісій, без вмісту 

нафти або нафтопродуктів, одержаних із 

бітумінозних мінералів, або із вмістом нафти чи 

нафтопродуктів менш як 70 мас.%:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,37

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,58

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 2,33

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 1,02

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,56

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

2,37

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 2,58

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 3,17

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 3,60

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,49

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 1,24

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,25

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2,23

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,20

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 0,92

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1,96

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1,82

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 1,55

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

4,63

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

2,99



382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,66

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 2,45

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,67

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,89

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,15

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,33

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,62

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 0,84

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,00

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Молдова 0,94

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,49

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,80

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,66

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 1,41

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 1,07

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,55

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1,65

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,09

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,54

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,85

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,40



382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,48

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,28

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,71

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,71

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,19

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,16

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,37

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,37

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,49

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,82

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

11,14

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,53

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,19

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,00

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,51

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 1,38

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 1,90

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,61

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 2,26

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Болгарія 1,45

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 1,53

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 1,28



382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 2,50

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,32

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,57

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,62

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,74

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,95

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,91

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Херсонська 

митниця ДФС

Бельгія 2,18

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 2,30

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 1,74

382000 Антифризні препарати та готові рідкі 

протиобліднювальні суміші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 1,49

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 19,49

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 88,70

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,63

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

97,97

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

726,21

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,73



382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

807,13

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

60,55

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,64

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,12

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Польща 29,91

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Польща 32,42

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

18,64

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Австралія 890,90

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Данія 292,53

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Франція 117,46

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,01



382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

301,07

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Індія 196,98

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Індія 62,87

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 321,27

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 168,49

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська 

митниця ДФС

Японія 2 195,97

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

88,07

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

631,80

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,96

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,19

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 81,18



382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 63,31

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 86,41

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 42,12

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,48

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 417,63

382100 Середовища культуральні, готові для 

вирощування чи підтримання життєдіяльності 

мікроорганізмів (включаючи віруси та їм 

подібні) або рослинних, людських чи тваринних 

клітин:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 158,77

382319 Промислові монокарбонові жирні кислоти; 

кислотні олії після рафінування; промислові 

жирні спирти: промислові монокарбонові жирні 

кислоти; кислотні олії після рафінування: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,21

382319 Промислові монокарбонові жирні кислоти; 

кислотні олії після рафінування; промислові 

жирні спирти: промислові монокарбонові жирні 

кислоти; кислотні олії після рафінування: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

0,19

382319 Промислові монокарбонові жирні кислоти; 

кислотні олії після рафінування; промислові 

жирні спирти: промислові монокарбонові жирні 

кислоти; кислотні олії після рафінування: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

286,54

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,20



382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 0,34

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Донецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,18

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 3,61

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 1,99

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,61



382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,56

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1,35

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 1,57

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 1,45

382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,70



382410 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: готові 

сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,27

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,22

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,15

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 0,14

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Київська 

митниця ДФС

Данія 1,18

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,25



382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,25

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 0,58

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,52

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,25

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Полтавська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,73

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,68

382450 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

невогнетривкі будівельні розчини та бетони:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 0,88



382460 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

сорбітол, крім сорбітолу товарної підпозиції 

2905 44:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,57

382460 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

сорбітол, крім сорбітолу товарної підпозиції 

2905 44:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,36

382460 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: 

сорбітол, крім сорбітолу товарної підпозиції 

2905 44:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 1,00

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Бельгія 0,97

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Словенія 1,03

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Малайзія 10,81

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 13,62



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 3,51

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 1,53

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,61

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 0,98

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 0,65

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1,69

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1 201,48

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,44



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 0,24

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 1,73

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 3,00

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 1,80

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 70,44

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,15

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,47

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

6,32



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

3,09

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,90

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,13

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,36

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 0,59

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,74

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,11

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,85



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,52

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,25

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,82

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,60

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 10,41

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 0,88

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,11

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Польща 0,86



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 1,17

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 1,13

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 1,38

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,29

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,76

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,94

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 1,36

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 3,62



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,52

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,97

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1,22

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 0,83

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 1,94

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 7,30

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 0,93

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1,14



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 58,17

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 423,69

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 528,18

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,00

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,58

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

22,68

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,56

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

59,18



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

331,88

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,26

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,82

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

343,20

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

2,25

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

177,71

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 0,87

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

18,76



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,10

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 22,43

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,76

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3,51

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 18,46

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,86

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 6,71

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,74



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

151,43

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,42

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,55

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

21,01

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,81

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,74

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,10

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 9,22



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 1,56

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,26

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

77,33

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

403,81

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,21

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,84

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

222,44

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,51



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,65

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,42

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,87

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1,68

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 5,78

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,91

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,60

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,25



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,36

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,18

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,33

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,04

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 269,73

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,79

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,65

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,91



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,14

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 2,46

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,26

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,32

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,19

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,23

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,13

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 1,10



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 4,45

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 350,44

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 29,79

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 0,77

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,09

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,62

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

32,37

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,92



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,05

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,10

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,18

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,06

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,98

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 1,22

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,32

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,51



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,87

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,25

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,91

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 11,30

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,48

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Естонія 1,07

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,31

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,37



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,67

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

60,63

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,20

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 4,19

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,20

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 3,28

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 1,89

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 1,05



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,83

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,25

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,42

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

57,97

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,84

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,20

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Бельгія 1,00

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,07



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 2,42

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,60

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,20

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,95

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 1,94

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,07

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1,41

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 0,57



382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,03

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 0,24

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 7,64

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 3,63

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,63

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,81

382490 Готові сполучні суміші, які використовують у 

виробництві ливарних форм або ливарних 

стрижнів; хімічна продукція та препарати 

хімічної або суміжних з нею галузей 

промисловості (включаючи препарати, що 

складаються із сумішей природних продуктів), 

в інших товарних позиціях не зазначені: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 5,95

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Волинська 

митниця ДФС

Польща 12,13

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,61

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 3,23



390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 4,10

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 4,20

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 2,40

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,89

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 2,75

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,55

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,26

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,21

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 2,00

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,87

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,97

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,08

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,80

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 1,45

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,02

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,53

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,06

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,18

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 2,35

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Індія 2,22

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,12



390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,15

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,86

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,85

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,98

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,53

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,81

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,80

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 2,36

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,02

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,18

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 7,14

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Сумська 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

1,62

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 2,96

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,08

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,80

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

1,99

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,94

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 1,98

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

2,03

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 2,03

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 3,27

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

1,72

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 3,62

390190 Полімери етилену в первинних формах: інші: Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 5,13



390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,86

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 3,70

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Волинська 

митниця ДФС

Сінгапур 5,45

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Волинська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,53

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,78

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,36

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Саудівська 

Аравія

1,52

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

1,62

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 1,73

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 1,62

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 0,86

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Житомирська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,67

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,43

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 4,10

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,66

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Угорщина 1,47

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 1,46

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,26

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

1,46

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,15

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,37



390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,72

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1,50

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,44

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,68

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,31

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Львівська 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

1,45

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,45

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 11,57

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,09

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,41

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 2,09

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 1,49

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,33

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сінгапур 2,30

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Хмельницька 

митниця ДФС

Саудівська 

Аравія

1,46

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сінгапур 2,29

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Чернігівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,81

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,54

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Чернігівська 

митниця ДФС

Австрія 1,64

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Чернігівська 

митниця ДФС

Словаччина 1,58

390230 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: співполімери пропілену:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 1,52

390290 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,80

390290 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,96

390290 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,56



390290 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,38

390290 Полімери пропілену або інших олефінів у 

первинних формах: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 5,23

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Китай 3,45

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,64

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,26

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,51

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,09

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,96

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,51

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,18

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,52

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,04

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,74

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,27

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1,45

390390 Полімери стиролу у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,34

390469 Полімери вінілхлориду або інших 

галогенованих олефінів у первинних формах: 

фторполімери: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,97

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,76

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,99

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,63



390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,11

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,35

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,79

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,39

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 21,86

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 15,00

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 11,52

390599 Полімери вінілацетату або інших складних 

вінілових ефірів у первинних формах; інші 

вінілові полімери у первинних формах: інші: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 5,92

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,85

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Волинська 

митниця ДФС

Франція 0,72

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1,82

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 7,80

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 3,77

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4,74

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,23

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

4,06



390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 1,39

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 1,47

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 15,48

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

3,04

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1,59

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,49

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 9,69

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2,59

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,74

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,32

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,23

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 2,93

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,07

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 3,66

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 2,27

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Швеція 7,14

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,95

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 2,50

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,20

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8 722,00

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,54

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1,14



390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,08

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 190,80

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Франція 1,31

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,58

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,99

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,76

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,46

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,62

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,25

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 36,03

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,57

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,12

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,30

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 22,21

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,00

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,47

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,85

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,69

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,03

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,93



390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,81

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,26

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,87

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,77

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,04

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,57

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,38

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,55

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,43

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,07

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,97

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 1,75

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,23

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,45

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,65

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,18

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,53

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,33

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,05



390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Франція 1,82

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Франція 1,36

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Франція 3,71

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,86

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,15

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,49

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,04

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швеція 3,48

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,32

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,02

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 2,20

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 1,68

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,29

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,48

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 2,94

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,48

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 2,70

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,29

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,61

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 2,30

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Одеська 

митниця ДФС

Литва 2,10

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Одеська 

митниця ДФС

Швеція 1,19

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1,36

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Полтавська 

митниця ДФС

Китай 2,61

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 26,75

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,70

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,55



390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,09

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,21

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Франція 4,09

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Франція 1,85

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Франція 2,25

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,07

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,78

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,09

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,30

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,18

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,21

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 3 856,43

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 1,11

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Чернівецька 

митниця ДФС

Угорщина 1,99

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 1,95

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Чернівецька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,39

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Швеція 9,33

390690 Акрилові полімери у первинних формах: інші: Чернігівська 

митниця ДФС

Бельгія 3,25

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 1,83

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 1,87

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,39



390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 5,47

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 2,03

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3,96

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 1,82

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 1,70

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 2,41

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 5,03

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,40

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 2,66



390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,95

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 22,93

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,99

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,03

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 85,99

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,72

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 22,47

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,02

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,35



390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,27

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1,97

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,46

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,85

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

448 513,33

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,53

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,25

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,27

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 59,99



390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1,96

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,24

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,59

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,38

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,37

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,17

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,20

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,47

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,43



390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,16

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,48

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,70

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Бельгія 2,04

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,00

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 1,82

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 1,89

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,32

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,21



390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 5,69

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Румунія 1,88

390720 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

прості інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,32

390760 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: полі (етилен-

терефталат):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,06

390760 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: полі (етилен-

терефталат):

Київська міська 

митниця ДФС

16,18

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,33

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,17

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 4,25

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Запорізька 

митниця ДФС

24,39



390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,05

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,91

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 7,35

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,95

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська 

митниця ДФС

Франція 7,13

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,53

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,30

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,92

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,09



390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,35

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,33

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,57

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,58

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,85

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,16

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,29

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 3,66

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,25



390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2,78

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,06

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 1,83

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 1,93

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,92

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

56,44

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,17

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,08

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,46



390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,62

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 4,17

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 3,66

390791 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: ненасичені:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,70

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,06

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Словенія 3,25

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,00

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,47

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,12



390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 7,01

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 2,56

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 2,50

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,07

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,08

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 3,44

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,29

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,57

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,13



390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Люксембург 6,19

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,67

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,60

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,98

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,98

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,06

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,19

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,54

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,74



390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,13

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1,97

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,42

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,04

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 28,65

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,90

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,78

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 3,54

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,83



390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 10,23

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,75

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,44

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,26

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 3,34

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,85

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,55

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,95

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,18



390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 3,55

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 2,53

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 2,69

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 7,29

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 3,55

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,57

390799 Поліацеталі, інші прості поліефіри (поліетери) 

та епоксидні смоли у первинних формах; 

полікарбонати, алкідні смоли, складні 

поліалільні ефіри та інші складні поліефіри 

(поліестери), у первинних формах: поліефіри 

складні інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,34

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,46

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 3,14

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,97

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 29,77



390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,28

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,20

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Київська міська 

митниця ДФС

20,63

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 2,51

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,96

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,64

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,75

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,59

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,01

390810 Поліаміди у первинних формах: поліамід-6, -11, 

-12, -6,6, -6,9, -6,10 або -6,12:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,07

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,90

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,90

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 7,15

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 11,73

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 2,20

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,10

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,00

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 4,13

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 1,63

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,90



390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 4,94

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Житомирська 

митниця ДФС

Бельгія 2,41

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,46

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 16,82

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 3,58

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 0,95

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 3,90

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,49

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,80

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Іспанія 6,63

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,90

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,52

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,44

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 2,49

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,17

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,79

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,97

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

32,62



390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,93

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,09

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,65

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,71

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,70

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,24

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,23

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,67

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,44

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,26

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,93

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,70

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,90

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,07

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,00

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,73

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 8,09

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

10,87



390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,13

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,84

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 11,20

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,57

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,86

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,42

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,25

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,92

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,83

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,49

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 5,87

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,89

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

17,64

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,96

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,74

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 3,60

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,11

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 6,75



390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 6,80

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 4,37

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,29

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 10,52

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 2,62

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 3,69

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 2,81

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Харківська 

митниця ДФС

3,68

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,65

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 6,48

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,80

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Чернігівська 

митниця ДФС

4,73

390950 Аміноальдегідні смоли, феноло-альдегідні 

смоли та поліуретани у первинних формах: 

поліуретани:

Чернігівська 

митниця ДФС

2,71

391000 Силікони у первинних формах: Вінницька 

митниця ДФС

Бельгія 4,07

391000 Силікони у первинних формах: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 100,27

391000 Силікони у первинних формах: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,35

391000 Силікони у первинних формах: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 4,25

391000 Силікони у первинних формах: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,11

391000 Силікони у первинних формах: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,27



391000 Силікони у первинних формах: Житомирська 

митниця ДФС

Данія 3,41

391000 Силікони у первинних формах: Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 1,72

391000 Силікони у первинних формах: Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,78

391000 Силікони у первинних формах: Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,97

391000 Силікони у первинних формах: Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 19,89

391000 Силікони у первинних формах: Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 13,88

391000 Силікони у первинних формах: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,64

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,92

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,42

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Китай 13,29

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Китай 2,02

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,73

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 103,98

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Індія 25,00

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Японія 2,76

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Японія 87,87

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,93

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,98

391000 Силікони у первинних формах: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 778,82

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,83

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,83

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,99

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Польща 24,06

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 51,66



391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 13,36

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 14,94

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Японія 13,36

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,29

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,67

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,25

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 52,97

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,24

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,32

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Данія 53,64

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,35

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,70

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,26

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,48

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,42

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 5,75

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,70

391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 2,22



391000 Силікони у первинних формах: Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,61

391000 Силікони у первинних формах: Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,73

391000 Силікони у первинних формах: Одеська 

митниця ДФС

Франція 98,82

391000 Силікони у первинних формах: Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,84

391000 Силікони у первинних формах: Рівненська 

митниця ДФС

Франція 121,38

391000 Силікони у первинних формах: Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

604,32

391000 Силікони у первинних формах: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 26,95

391000 Силікони у первинних формах: Харківська 

митниця ДФС

14,16

391000 Силікони у первинних формах: Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 4,20

391000 Силікони у первинних формах: Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 23,37

391000 Силікони у первинних формах: Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 3,44

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,96

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4,68

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 2,59

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 2,41

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,66



391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,43

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,95

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,58

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,28

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,86

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

27,91

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,07

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,31

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,94



391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,95

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,71

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,94

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,21

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,94

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,27

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,53

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

6,87

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,05



391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,36

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,01

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 8,77

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2,66

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 2,13

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,76

391190 Смоли нафтові, кумаронові, інденові, 

кумароноінденові та політерпени, 

полісульфіди, полісульфони та інші речовини, 

зазначені у примітці 3 до цієї групи, у 

первинних формах, не включені до інших 

товарних позицій: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 6,11

391220 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: нітрати целюлози (включаючи колодії):

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,22

391220 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: нітрати целюлози (включаючи колодії):

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 3,24

391220 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: нітрати целюлози (включаючи колодії):

Харківська 

митниця ДФС

3,70



391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,64

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 6,11

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 4,89

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 4,44

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 4,72

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

58,75

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,62

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,53

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 46,94

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

73,81

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

278,40

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,47

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 4,16

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 4,00

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,95

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,04

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,87

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,92



391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 4,94

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 5,80

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,79

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,19

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,98

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Бельгія 5,20

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 21,00

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 4,09

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,21

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

38,64

391239 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: ефіри целюлози прості: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 4,49

391290 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 1,30

391290 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 15,41

391290 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,33

391290 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,94

391290 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 20,85

391290 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,80

391290 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 54,19



391290 Целюлоза та її хімічні похідні у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 44,23

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 150,00

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 44,95

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Перу 26,04

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 310,71

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,72

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

214,74

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 750,60

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 820 900,00



391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 295,16

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

Литва 5 885,71

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська 

митниця ДФС

117,00

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,68

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,51

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 262,58

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 984,30

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,00

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,27



391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 83,72

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 46,00

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,77

391390 Полімери природні (наприклад, альгінова 

кислотa) та полімери природні модифіковані 

(наприклад, затверділі протеїни (білки), хімічні 

похідні натурального каучуку) у первинних 

формах, не включені до інших товарних 

позицій: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,42

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Вінницька 

митниця ДФС

Швейцарія 37,97

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 38,08

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Волинська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,27

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

28,51

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,88



391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 42,21

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 294,44

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

24,43

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,03

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 3,97

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,50

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 15,69

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Запорізька 

митниця ДФС

Австрія 15,78

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,99



391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 3,84

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,57

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 300,86

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,71

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 44,98

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Франція 35,15

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

64,40

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

1 661,77

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

7 125,45



391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

2 573,94

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,20

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,79

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,97

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,88

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

26,91

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 4,58

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 2,89

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 158,00



391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

59,75

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

14,50

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

89,76

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,95

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,75

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,39

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,52

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,06

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 17,42



391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,65

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 567,81

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,74

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,12

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,53

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 17,40

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,11

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

125,90

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,01



391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 31,20

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,82

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,80

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,89

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 6,90

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 8,05

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,24

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,81

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,69



391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 68,63

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

7,66

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,71

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 4,43

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 6,28

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

24,43

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 8,07

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 3,35

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 8,88



391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,08

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Чернівецька 

митниця ДФС

Бельгія 3,49

391690 Моноволокна з максимальним поперечним 

перетином більш як 1 мм (мононитки), прутки, 

стрижні та профілі фігурні з обробленою або 

необробленою поверхнею, але без будь-якого 

іншого оброблення, з полімерних матеріалів: з 

інших пластмас:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 4,04

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

27,27

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 13,62

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Волинська 

митниця ДФС

Фінляндія 11,19

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 12,45

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 12,57

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

29,76

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 12,64



391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,11

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,61

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 8,07

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,44

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,15

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,52

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 19,58

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 13,44

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,88

391710 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: оболонки штучні (для ковбасних 

виробів) із затверділих протеїнів або з 

целюлозних матеріалів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 9,26

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 28,94



391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 39,81

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 7,44

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 52,92

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 39,71

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 41,03

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 14,44

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

132,87

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Донецька 

митниця ДФС

Австрія 39,76

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

310,85

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Австрія 31,03

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,91

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 20 377,36

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

247,14

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 87,17



391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 1,47

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 110,00

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,80

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 625,95

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 42,38

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 775,00

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,61

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,61

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 49,63

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 97,26

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,08

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 25,09

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

14,14

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 102,17



391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

87,08

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 21,74

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

61,16

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,32

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 198,20

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 197,44

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 783,26

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 641,00

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

208,42

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 377,56

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 123,08

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 67,51

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 6,49

391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 1,94



391729 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: труби, трубки і шланги, жорсткі: 

інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 12,93

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 216,58

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,25

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 190,96

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,94

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,41

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

259,37

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 24,55

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,24

391731 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

труби, трубки та шланги гнучкі, що мають 

мінімальний тиск розриву 27,6 МПа:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 4,59

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 2,12



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,36

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 76,83

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

504,80

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 41,22

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,34

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 100,68

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

18,28

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,21

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

2,94

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 3,97

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 16,10



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,85

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

240,20

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2 467,93

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 7,60

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 83,59

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

299,00

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 735,17

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 175,00

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,90

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 6,85

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 18,15



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 10,77

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

244,34

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 220,41

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 4,57

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 128,06

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 45,77

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 552,59

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 74,64

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

49,20

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,35

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,24



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,05

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,31

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

357,40

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

260,11

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,71

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 25,26

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 896,00

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 6,35

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 16,74

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 6,48

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,21



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 5,35

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 12,20

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 37,75

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,95

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 10,97

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,75

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 4,35

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

659,82

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,08

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

76,09

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,93



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,26

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,51

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,32

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

40,69

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,11

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,94

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,34

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,94

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,66

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,46

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,11



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,75

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

421,35

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

60,41

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 30,71

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 25,28

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

398,01

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 44,12

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,51

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,30

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

45,74

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,08



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 12,50

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,80

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 32,92

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,52

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,43

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 13,81

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 32,64

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,83

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 72,60

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,18

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 489,92



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 154,69

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 27,53

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,09

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,92

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 7,64

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,44

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 8,08

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 798,00

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 959,87

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 759,58

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,95



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,69

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,44

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

104,85

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,81

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

18,41

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

89,80

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,30

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,80

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Латвія 2,70

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,50

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,10



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 89,00

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,56

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,13

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

16,20

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,35

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 12,31

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,13

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 171,40

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 126,33

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 42,03

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 4,25



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 49,44

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,83

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 28,05

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,53

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

41,85

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 63,93

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 29,15

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 3,15

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,94

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,62

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 3,43



391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 6,85

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 2,51

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 12,68

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,22

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Черкаська 

митниця ДФС

180,37

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Черкаська 

митниця ДФС

Мексика 86,58

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

59,43

391732 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані або не комбіновані з іншими 

матеріалами і без фітингів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 104,40

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

128,69

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Волинська 

митниця ДФС

1 298,85

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,00



391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 111,15

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 133,57

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Запорізька 

митниця ДФС

409,57

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

511,60

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,21

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 131,83

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

774,66

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 166,84

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 38,26

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,34

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 27,14



391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

1 013,88

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,93

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,93

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,92

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 65,97

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,66

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,11

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 630,57

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 3,61

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,17

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 806,17



391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 18,75

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,76

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 14,78

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

130,88

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,18

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,89

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,60

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,88

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 55,60

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 615,27

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 49,59



391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 48,84

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,41

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

65,59

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 39,03

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,76

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,61

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

123,45

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

36,45

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,13

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,94

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

29,23



391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

26,89

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,83

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

353,09

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 384,75

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Київська міська 

митниця ДФС

1 085,32

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 7,33

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 44,71

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 49,37

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

11,37

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 55,29

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 18,17



391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

63,21

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,93

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 674,74

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 51,20

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 442,64

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 891,00

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 17,52

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 17,55

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,21

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,99

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 8,81



391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 4,07

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 10,30

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Черкаська 

митниця ДФС

6,12

391733 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші, не армовані та не комбіновані з іншими 

матеріалами, з фітингами:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,56

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

41,50

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 2,37

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 17,97

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,53

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,93

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 30,89

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

19,59

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 3,60

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 7,40



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

3,37

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,53

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,96

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 20,62

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Словаччина 20,00

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 13,82

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 13,15

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,76

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 141,88

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

587,23

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

71,85

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

21,31

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

582,00

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 48,95



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 8,96

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,61

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

200,86

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

777,22

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,96

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 2,80

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 40,95

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,13

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,87

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,16

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,83

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

15,77

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 28,95

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 58,96



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,72

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,17

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 133,60

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 97,60

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 190,65

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 3,38

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,05

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

106,70

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,36

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 39,48

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,93

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 72,92

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 16,04

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 4,24



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 83,37

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 175,69

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 176,83

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 220,34

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 81,51

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 164,29

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 326,32

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,82

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,23

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

452,49

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

136,00

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6 351,90

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

131,61



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,43

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 21,58

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,36

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

21,50

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,13

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,56

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,18

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,67

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,21

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,17

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,08

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,66

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 79,88

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,34



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 73,94

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,70

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,99

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,00

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,60

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 17,30

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 370,98

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,38

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 183,31

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,93

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 115,65

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,63

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 26,23

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,35



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 47,84

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,15

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 44,47

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,66

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,21

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 225,00

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,74

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,80

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 3,35

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,95

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 8,40

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,17

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 13,82

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,60

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

97,29

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,36

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

89,12

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Київська міська 

митниця ДФС

63,02

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,35

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,40

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 25,28

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,45

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 116,00

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 66,15

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

1,34

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

24,38

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Словенія 12,73



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,95

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 104,78

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

167,37

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 14,14

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

224,51

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 48,50

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 252,85

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,43

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,68

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,36

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 6,15

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,62

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 3,20

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,83



391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,23

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Греція 3,59

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 5,14

391739 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: інші труби, трубки та шланги гнучкі: 

інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 21,90

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 64,10

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 16,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 4,88

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,41

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 163,56

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 15,26

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,34

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,92

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

55,26

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 8,12

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 17,84

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 10,52



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

36,25

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 9,60

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 7,55

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 31,29

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,93

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,15

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,16

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

90,32

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 211,01

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

309,27

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Житомирська 

митниця ДФС

Австрія 4,71

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,79

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Житомирська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,43

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,97

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 7,89

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 3,80

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,80

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 3,80



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 70,63

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,50

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 78,88

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

70,92

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 91,03

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 46,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

139,07

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 80,77

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 84,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 449,78

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 8,81

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 12,55

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

24,45

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

148,15

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

270,92

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

2,96

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,99

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 7,48



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

104,85

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

64,41

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 16,98

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

42,73

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,66

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

173,06

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,26

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,92

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,34

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,71

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Китай 52,50

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,90

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,11

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

220,87

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

48,92

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 50,71

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Франція 218,44

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Франція 15,48



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Франція 92,01

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,58

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,29

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 699,63

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,27

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 533,33

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 49,68

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 26,04

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 11,43

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,87

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,36

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Японія 704,07

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Японія 67,97

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 11,33

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

120,69

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 324,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,77

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 299,40



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,20

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

256,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,75

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 93,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 11,25

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 15,44

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 62,75

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

33,63

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

92,55

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

514,56

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 9,01

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 12,60

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,71

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,23

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,76

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 33,15

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,57

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 164,45



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 393,33

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 16 249,50

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

60,40

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 11,38

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 66,17

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 12,42

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 19,64

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,02

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,89

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 23,38

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,47

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,05

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 2,81

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,24

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 113,27

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 8,56

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 38,89

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 12,25



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 15,15

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 86,20

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 87,95

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 7,15

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 520,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,52

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,63

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,98

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,65

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,17

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,28

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

147,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

834,29

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

203,62

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,30

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

147,75

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,58

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 43,88



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,22

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,87

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 1,93

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 3,61

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 786,33

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 41,51

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 61,63

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,32

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 114,38

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

308,33

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

38,38

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

375,24

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

2 667,75

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 68,79

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 4,46

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 1 059,58

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

30,59

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

26,35



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,03

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,69

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

220,70

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,75

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

15,19

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,45

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,61

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

62,90

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 51,23

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,10

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,69

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,50

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,23

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,65

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

43,30

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

54,63

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,10

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,46



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,13

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,02

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 16,57

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 34,03

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 58,74

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 44,14

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 223,92

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 87,57

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,25

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Луганська 

митниця ДФС

Білорусь 4,17

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 079,13

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,71

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

33,29

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,86

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 225,20

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 1 357,22

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,52



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 3,53

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 7,84

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 30,33

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 350,22

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 10,25

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,91

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,55

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 114,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Миколаївська 

митниця ДФС

43,93

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

131,68

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 222,58

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 3,58

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 4,70

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Словаччина 13,63

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Єгипет 15,46

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

24,64

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,13



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,06

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 3,96

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 743,33

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Полтавська 

митниця ДФС

Швейцарія 133,94

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 58,99

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 76,00

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 855,93

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Рівненська 

митниця ДФС

354,38

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Рівненська 

митниця ДФС

Болгарія 269,78

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

78,15

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 186,72

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 4,14

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

17,29

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 4,52

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 45,35

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 586,38

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Тернопільська 

митниця ДФС

13,81

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Тернопільська 

митниця ДФС

16,71



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,24

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,31

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 5,18

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,92

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

86,21

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

21,13

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 37,51

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

45,88

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 145,56

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 55,21

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,98

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,03

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 10,76

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 64,51

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 1,94

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,96

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,15

391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 32,73



391740 Труби, трубки і шланги та їх фітинги 

(наприклад, з’єднання, коліна, муфти) із 

пластмаси: фітинги:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 9,29

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,54

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,69

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Волинська 

митниця ДФС

4,81

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 13,01

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 6,54

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

219,10

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,92

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

24,49

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,92

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,90

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,01

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 14,29

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 7,31



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

19,58

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,96

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 660,62

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 7,48

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 3,97

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 71,37

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

23,04

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 207,45

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 34,27

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 21,89

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,38

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 14,37

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

245,45

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,70



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 3,92

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 12,96

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 78,27

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,63

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,26

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,46

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,43

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,18

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,94

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,63

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Франція 12,10

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 10,55

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,05

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,30



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Польща 5,37

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 4,97

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 15,28

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,33

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,90

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,60

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

380,56

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

436,60

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

25,66

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 11,13

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 484,20

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,16

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,21

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

78,72



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,60

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,08

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

828,00

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

451,32

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

16,58

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

18,43

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Аргентина 3,95

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 290,50

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 14,15

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 387,41

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,78

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

30,96

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,30

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,08



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,06

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 7,11

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,43

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,50

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,16

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,14

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,76

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 330,14

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,48

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,25

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,22

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,50

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

32,00

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,04



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,95

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,62

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

54,94

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 80,18

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,43

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,36

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 37,33

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 304,25

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,54

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,17

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 13,01

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,04

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,56

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 10,26



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,64

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,10

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,40

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 7,02

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Люксембург 3,57

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 37,42

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 21,16

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,26

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 10,02

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,53

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,20

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,71

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,76

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

24,80



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,05

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,05

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,34

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 48,38

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 14,80

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 10,76

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 138,25

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 9,94

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

44,72

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 18,95

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,79

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 3,38

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 21,30

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,94



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,81

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,28

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

193,48

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

125,95

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,79

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 60,30

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 13,24

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

139,80

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,43

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,44

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,92

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Харківська 

митниця ДФС

Люксембург 3,27

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 4,67

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Херсонська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,98



391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 57,80

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 7,44

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,11

391910 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: у рулонах 

завширшки не більш як 20 см:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 22,60

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 1,62

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 5,02

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

190,94

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,27

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,40

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 197,95

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 277,96

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

120,19

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,92

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 4,06

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 22 148,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,61

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,75



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 738,15

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

59,30

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 45,17

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 22,82

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,22

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 95,18

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 46,50

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

244,06

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 38,91

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,79

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

57,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 356,38

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 175,60

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 270,18

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 599,40

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,44

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 257,57

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 312,00



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 105,10

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,90

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 120,97

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,34

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,88

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,21

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,94

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4,42

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3 018,27

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 97,74

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 488,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 18,88

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 350,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 145,31

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 80,94

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 257,84

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

72,55



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

167,35

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 469,84

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 20,37

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,29

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 150,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 33,17

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 161,81

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 47,57

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 331,67

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 196,15

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

62,13

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,21

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,22

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

271,63

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

5,58

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

672,93

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

10 434,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

45,29



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

21,35

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

18,91

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 55,92

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 153,70

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

93,63

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

93,86

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

262,71

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,61

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 11,47

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 376,89

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,55

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,14

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 43,16

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 47,42

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,15

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 47,91

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 151,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 52,19



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 52,97

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 29,97

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,64

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 201,20

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 3,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ізраїль 36,11

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 94,88

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,66

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,72

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,43

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 80,09

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,25

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 45,75

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 90,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 240,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 454,56

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 710,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,92



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,93

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

14,04

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Люксембург 3,59

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 3 835,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 88,06

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 46,41

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 23,64

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 47,95

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 22,60

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,91

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,24

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

355,87

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

430,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,84

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,45

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 77,19

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,04

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,98



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 235,33

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

25,15

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,11

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 135,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 41,24

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,91

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,94

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 35,42

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 39,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 860,06

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 34,72

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 470,63

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

25,82

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

5,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

35,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

167,50

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

3 511,93

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

700,00



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

114,08

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

365,38

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

52,86

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 90,80

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бангладеш 3,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 218,15

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,54

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,24

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,72

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 138,18

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 861,67

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,18

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,38

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 033,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,04

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,52

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7 869,75

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,83



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,80

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 23,84

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1 536,96

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,85

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 46,73

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,67

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,44

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,80

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

123,06

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

521,77

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Швейцарія 155,00

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 913,51

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Сумська 

митниця ДФС

8,02

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 1,95

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,19

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,89

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 4,02

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 110,63



391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,59

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,60

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,81

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Харківська 

митниця ДФС

97,37

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,16

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Люксембург 3,27

391990 Плити, листи, смужки, стрічки, плівки та інші 

плоскі форми з пластмаси самоклейні, у 

рулонах або не у рулонах: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 33,68

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 4,17

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,41

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 3,44

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,04

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 2,51

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 2,47

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 25,16



392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Житомирська 

митниця ДФС

Португалія 6,35

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 13,22

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 6,63

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 14,37

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 12,86

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 2,83

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Данія 17,94

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

156,80

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

1,56

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,34

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,50



392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,20

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

90,10

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 998,50

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,80

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 39,10

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 2,60

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,40

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 6,50

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,30

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 186,67

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,03



392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,54

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Китай 43,00

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,50

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,07

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,24

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,75

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,91

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,34

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,07

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,23

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,91



392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 19,45

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

52,06

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

88,08

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,93

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,27

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 68,35

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 2,68

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,06

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,66

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,86

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,97



392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,26

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 4,19

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,32

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,95

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,85

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,61

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,20

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

209,36

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

54,67

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,50

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,87



392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,99

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,51

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 31,82

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 4,15

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,93

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,60

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,92

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Одеська 

митниця ДФС

Литва 2,78

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Одеська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,14

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 8,30

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,85



392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 7,50

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Сумська 

митниця ДФС

Польща 3,18

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 3,04

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3,28

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,87

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,80

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,07

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 4,02

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 2,97

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 6,57

392010 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з полімерів 

етилену:

Чернігівська 

митниця ДФС

313,68



392059 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з акрилових 

полімерів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

2 108,37

392059 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з акрилових 

полімерів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 3,30

392059 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з акрилових 

полімерів: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,37

392059 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з акрилових 

полімерів: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,95

392059 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з акрилових 

полімерів: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,60

392079 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з целюлози 

або її хімічних похідних: з інших похідних 

целюлози:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 358,28

392091 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з полівініл-бутиралю:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,36

392091 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з полівініл-бутиралю:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,08

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 30,22

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 130,83

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Житомирська 

митниця ДФС

Ізраїль 44,49



392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

572,42

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 43,54

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 49,24

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,59

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 28,22

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 73,15

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,57

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 19,87

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

32,26

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 18,52

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,14



392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 22 760,00

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,66

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

289,30

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 138,88

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

25,40

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,61

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 42,00

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 43,20

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 65,46

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,34

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

153,25



392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 1,10

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 14,27

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 12,59

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,84

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 13,10

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Сумська 

митниця ДФС

Японія 98,76

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,64

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 4,88

392099 Інші плити, листи, плівки, стрічки та пластини з 

пластмаси, непористі, неармовані, нешаруваті, 

без підкладки та не поєднані подібним 

способом з іншими матеріалами: з інших 

пластмас: з інших пластмас:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,40

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 14,17

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 6,06

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 3 240,00

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 730,00



392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 364,52

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 249,22

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 125,62

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 962,76

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 101,41

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 2,30

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

79,15

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 4,03

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 2,43

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 9,05

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 95,25

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,95

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,22

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 177,50

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,35

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,65

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

7 855,54

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

174,82

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 53,11

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 48,57

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,01

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 57,00

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

500,83

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

250,44



392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

51,12

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

410,38

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 160,18

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 35,50

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 186,89

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

99,33

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 115,00

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговин

а

254,58

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

33,11

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,03

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

123,79

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,58

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,60

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

23,21

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,40

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,00

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,16

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 728,38

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 82,38

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,74



392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 16,89

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 121,53

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 23,90

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 34,26

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,97

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 2,64

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 47,91

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 249,36

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

132,16

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

340,51

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,12

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,14

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

846,08

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,94

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,56

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 6,01

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

25,32

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 2,30

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

23,71

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 239,46

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 2,54



392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,04

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 2,34

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Сумська 

митниця ДФС

3,77

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 55,97

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,15

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,87

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 689,74

392113 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: пористі: з поліуретанів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Угорщина 368,33

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,83

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,30

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 18,87

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 6,79

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Швейцарія 18,62

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 9,56

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,42

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,30

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,43

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 2,56

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 4,08

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,10

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 7,51

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,50

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,91

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

4,04

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 1,61



392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,59

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

3,02

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

680,76

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,61

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Франція 72,77

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

251,26

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 8,58

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 5,16

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Туреччина 2,38

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 2,44

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 25,73

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

15,86

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,23

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 3,61

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 5,95

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 9,66

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,26

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,46

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Люксембург 1,60

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

1,60

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,93

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,81

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,68

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,04

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,78



392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,61

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,97

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,61

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,54

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,20

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,38

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 734,07

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,61

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,96

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 2,75

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,44

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,92

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,21

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,87

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,62

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,56

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

150,58

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

215,69

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 186,21

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 4,10



392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 30,29

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 38,12

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,01

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,91

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,24

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,62

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,91

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

170,61

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,61

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,35

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,05

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,58

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,93

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,10

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,43

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 77,12

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,97

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,50



392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 47,36

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 26,46

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,34

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

145,09

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,86

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,97

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,45

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,27

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,57

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,15

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 11,92

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,42

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,26

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,15

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,51

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,97

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 17,51

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,40

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,09

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 122,50

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 2,63

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,56

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Молдова 5,12

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,05



392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,84

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 5,70

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Болгарія 2,04

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 12,92

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 4,26

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,38

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 11,35

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,91

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 5,73

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,90

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 13,64

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Сінгапур 6,76

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 3,82

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Сінгапур 4,31

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Малайзія 5,52

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 1,79

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 9,76

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,36

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,59

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

3,00

392190 Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з 

пластмаси: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 1,51

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 5,65

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,74



392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 8,87

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

56,00

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,33

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,94

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,69

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,56

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,92

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,16

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Черкаська 

митниця ДФС

Сінгапур 5,17

392329 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: мішки, пакети, сумочки 

(включаючи конічні (кульки): з інших пластмас:

Черкаська 

митниця ДФС

Малайзія 5,73

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 14,68



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 11,21

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,50

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,18

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 10,75

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,32

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,19

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Волинська 

митниця ДФС

166,79

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,93

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,18

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 20,45

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,10



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 7,30

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

46,98

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 2,42

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,94

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 3,30

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Донецька 

митниця ДФС

Польща 3,00

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 3,89

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 38,63

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 1,90

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,30

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

2,00



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,00

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Білорусь 5,13

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,30

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,21

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,67

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

96,28

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 29,55

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 4,89

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 36,80

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,29

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 2,92



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 47,59

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Люксембург 43,72

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 3,59

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 37,25

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 44,65

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 28,00

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 1,30

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 3,16

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 71,76

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 82,71

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 35,02



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 35,30

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Японія 103,47

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,18

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 83,97

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,76

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,58

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 5,86

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 77,01

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 21,48

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 21,49

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,09



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,61

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

123,06

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,66

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,27

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,54

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

71,05

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

19,23

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

71,33

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

52,54

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

73,29

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

91,29



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

18,67

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

15,97

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,27

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,74

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 4,16

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Канада 170,00

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 71,11

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,00

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,91

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,22

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,01



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,40

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,64

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,69

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 14,90

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,98

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,11

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,73

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 18,70

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,90

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,57

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,40



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

23,28

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

584,70

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,66

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,62

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,62

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,96

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,17

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,48

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,02

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,80

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,70



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,78

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,16

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,70

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

27,01

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 6,46

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 8,04

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 14,41

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,10

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,35

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,01

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 65,90



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 48,30

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 39,56

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 127,63

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 362,60

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,97

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 24,04

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,57

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,79

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,48

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,61

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,04



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 19,96

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 63,20

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 45,60

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 16,40

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 236,24

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 13,40

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,62

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,95

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 10,68

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 0,71

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,98



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 191,45

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 16,48

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,15

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

80,53

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

58,09

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,29

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,67

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

71,78

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,54

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Львівська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

66,16

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 33,47



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 107,76

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,37

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,19

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 14,29

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 3,52

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,51

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,18

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 11,05

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,17

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 17,01

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 30,02



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 46,60

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 55,67

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,19

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Сумська 

митниця ДФС

Польща 2,56

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

268,08

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,17

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,89

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 5,66

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 14,18

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 6,19

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 11,38



392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 36,67

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,04

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 3,67

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Черкаська 

митниця ДФС

Білорусь 4,22

392330 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бутлі, пляшки, фляги та 

аналогічні вироби:

Черкаська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,36

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 5,87

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,90

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 5,98

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 5,74

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,61

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,60



392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Київська 

митниця ДФС

Японія 46,04

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 627,75

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,40

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Київська міська 

митниця ДФС

4,93

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,00

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,47

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 6,30

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 2,20

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Чернівецька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,20

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Чернівецька 

митниця ДФС

Мексика 2,20

392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Чернівецька 

митниця ДФС

Філіппіни 2,20



392340 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: бобіни, котушки, шпулі та 

аналогічні основи для намотування:

Чернівецька 

митниця ДФС

Таїланд 2,20

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 11,13

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,57

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 27,99

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 5,81

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,11

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,29

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Болгарія 7,93

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 6,72



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 6,29

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 3,24

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Волинська 

митниця ДФС

Ірландiя 210,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 103,56

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,82

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 245,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 8,23

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,59

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 128,00



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 123,84

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 31,68

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 853,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 8,41

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,28

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 20,93

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,96

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,45

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

246,16



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,49

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 17,03

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,30

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 5,54

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

17,90

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,17

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 17,40

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Донецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,44

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,88



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 5,46

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 3,44

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 17,63

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 150,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,92

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 3,70

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 27,37

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 172,11

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 16,05



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 116,45

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 542,67

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 21,33

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,95

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 269,13

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

50,25

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 9,32

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 4,40

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 87,25



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 4,98

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 401,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 47,71

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 486,67

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 27,02

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 280,40

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 7,50

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 71,10

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,40



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 108,76

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 57,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Запорізька 

митниця ДФС

21,11

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

686,57

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 6,57

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 3,63

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

59,95

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Данія 21,23

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 34,89



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 65,61

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 248,90

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Франція 106,88

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 86,67

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 186,47

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 37,66

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 302,03

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 307,38



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 124,59

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 5,95

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

7,80

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

158,58

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

457,92

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

10,84

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

559,03

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 28,37

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 153,95



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

145,92

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,62

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,22

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,83

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 7,50

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,69

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,68

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 118,47

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,40



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 300,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,23

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

303,60

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,26

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

85,70

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Індія 40,72

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 20,32

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 81,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Японія 213,00



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Японія 152,66

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,14

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,95

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Люксембург 4,15

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 22,71

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 31,68

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Польща 33,33

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,43

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,28



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 29,87

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,57

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 50,20

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 18,18

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 622,81

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 195,33

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 139,20

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 168,32

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 434,65



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 500,48

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 78,33

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 27,63

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 54,73

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 72,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 34,05

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,09

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

199,38

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

197,00



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

75,50

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,33

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

342,51

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,11

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,52

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,89

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

111,76

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,38

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,42



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

132,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,40

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,19

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 393,37

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,27

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,95

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,94

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,39

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,89



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 3,61

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 33,86

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,37

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 61,79

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 4,75

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 42,49

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,20

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,18

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,00



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,76

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,92

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

331,25

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 025,50

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

538,89

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,44

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 58,89

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,75

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,04



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,90

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,73

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,62

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

37,13

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

163,53

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 6,44

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 14,07

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 44,38

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 37,08



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 9,46

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

87,39

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

72,28

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,23

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

408,07

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

140,67

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4 372,50

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

92,47

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

23,34



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

148,70

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

89,43

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 8,62

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 66,20

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 73,25

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 99,10

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

30,83

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

17,47

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

426,30



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

15,06

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

80,46

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,03

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,10

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 25,08

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,56

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 115,69

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,36

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 33,76



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6,50

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 265,47

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,88

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 102,35

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 337,45

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,57

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 461,22

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 296,18

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,71



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 271,69

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 84,50

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 3,25

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 67,79

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,24

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 25,20

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 100,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17,01

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3 031,74



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 20,96

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,10

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 185,94

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 92,14

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2,38

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 25,40

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

32,60

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

29,20

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 12,46



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 5,46

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 8,06

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 75,95

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 147,25

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 8,96

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 39,05

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 7,41

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,05

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 31,48



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

27,66

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 7,12

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 6,44

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 4,37

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

273,10

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,89

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 4,02

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Одеська 

митниця ДФС

Бельгія 19,87

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 9,24



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Одеська 

митниця ДФС

Португалія 3,32

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Одеська 

митниця ДФС

Малайзія 2,38

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Одеська 

митниця ДФС

Молдова 9,78

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 4,84

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Полтавська 

митниця ДФС

83,61

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,44

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 840,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 7,14

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 81,70



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 144,84

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,41

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,35

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Сумська 

митниця ДФС

Болгарія 4,01

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 7,10

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,12

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Сумська 

митниця ДФС

Польща 2,82

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Сумська 

митниця ДФС

Португалія 1,99

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 1,44



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

8,09

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

191,50

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,13

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 16,38

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 4,78

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Данія 5,99

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 25,51

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Угорщина 28,59

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 5,60



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Тернопільська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 289,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,16

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,74

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 5,58

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 60,09

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

27,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,16

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 3,67

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 13,46



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 12,60

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 99,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 3,55

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,75

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 3,24

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 547,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 507,00

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Черкаська 

митниця ДФС

Білорусь 4,46

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 323,90



392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Черкаська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,99

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 111,38

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,37

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

143,15

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,69

392350 Вироби з пластмаси для транспортування та 

пакування товарів; пробки, кришки, ковпаки та 

інші вироби з пластмаси для герметизації, 

закупорювання: пробки, кришки, ковпачки та 

інші пристосування для герметизації, 

закупорювання:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 1,48

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 9,02

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,24

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 28,58

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 24,59

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,43

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 18,65



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 24,08

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 110,34

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 4,81

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 3,69

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Люксембург 4,43

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 221,85

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,38

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 6,45

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 9,55

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,57

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,41

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 3,65

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 4,86

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

38,93

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 5,64

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 8,93

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 24,86

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 7,82



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,58

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,17

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 111,75

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 12,81

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,35

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,83

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 25,54

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,02

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,61

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Люксембург 8,11

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 12,10

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,50

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,34

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 10,02

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,97

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,93

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,02

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

4 646,33



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

5,85

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,26

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,59

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 48,65

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,12

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,52

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,66

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,99

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,95

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,84

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

25,06

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,41

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,25

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 13,30

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 117,33

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 25,36

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 11,75

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5,69



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 44,31

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,04

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,14

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,03

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 99,06

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,27

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,06

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 8,87

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,52

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,51

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,07

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,53

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 62,44

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 2,12

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 6,06

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 5,94

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 10,83

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,79



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,84

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,20

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 2,12

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,70

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,14

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

26,17

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,26

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,88

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,25

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,75

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1,35

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 14,18

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,64

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

50,79

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,29

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,25

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,67

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,33



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,94

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 14,11

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,08

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,13

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,70

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,42

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 2,44

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 18,28

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,25

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 5,25

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 30,96

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 281,54

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 62,33

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 33,18

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 25,00

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 84,55

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,94

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,69



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,40

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,80

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,99

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,23

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,41

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 4,26

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,69

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 11,65

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,97

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,43

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,15

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 5,58

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 3,12

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,55

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,83

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 5,08

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,92

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Люксембург 7,08



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,78

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,44

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,96

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,96

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 10,95

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 6,30

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 5,19

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Ізраїль 21,42

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 13,14

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 5,69

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 7,26

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

78,86

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,25

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,15

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,00

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Бельгія 7,49

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,33

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

35,91



392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 2,70

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,94

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 2,90

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,55

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,16

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,77

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,30

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,26

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,25

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,25

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,93

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 10,01

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Люксембург 10,43

392490 Посуд та прибори столові або кухонні, інші речі 

домашнього вжитку, гігієнічні або туалетні 

вироби з пластмас: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 4,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 4,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Нідерланди 8,37

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 4,15

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,64

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,60

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,54

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 4,35



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,63

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,39

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 5,87

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Волинська 

митниця ДФС

1,89

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 13,43

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

300,48

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Узбекистан 5,07

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

46,00

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

19,36

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,85

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,59

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,03

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,75

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 33,94

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 303,67

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 19,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,79

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,98

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,81

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,93



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Австрія 5,20

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 14,33

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,20

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 9,64

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,56

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,59

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

47,11

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Канада 30,00

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,66

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 4,43

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 8,26

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 44,92

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 10,87

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 9,17

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,80

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 3,12

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

19,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,73

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 4,49

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 18,42

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

60,30

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

19,51

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,78

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

18,00

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

107,28

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

14,60



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Греція 23,70

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 8,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,15

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,26

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,03

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,49

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,20

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,08

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 929,13

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,20

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,99

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 18,76

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 23,51

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 20,76

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 16,44

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 309,60

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 209,53

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 52,68

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 46,83

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 42,43

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,58

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Литва 21,27

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,26

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 15,85

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,56

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 126,52

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 74,51



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,08

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,90

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 1,69

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 36,51

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 88,92

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,51

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,92

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,09

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,25

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

4 242,03

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

927,71

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,05

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 14,07

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 33,96

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

20,28

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

22,64

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

32,45

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,70

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,77

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,49

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,25

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,50



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,76

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,35

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 2,00

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 30,68

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 17,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,13

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,50

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,69

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,69

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,90

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,51

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,80

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,40

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,27

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 48,59

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

39,33

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,68

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 12,73



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 32,94

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 14,14

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 13,56

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 67,02

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 151,87

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 58,00

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 6 841,67

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 18,68

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 13,13

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 2,98

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 18,14

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 123,90

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,63

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,85

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,89

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,25

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 72,51

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,51



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,49

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,59

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 7,78

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 34,03

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 20,10

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 21,65

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 19,91

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 18,35

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 7,78

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 28,33

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 75,60

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,95

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 29,63

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 27,62

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 108,00

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 17,37

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,99



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 9,29

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 30,16

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,18

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 60,44

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

3,69

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

60,58

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

101,46

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 31,72

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 11,33

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,99

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,58

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 5,15

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 6,51

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 8,04

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 24,55

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 12,31

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,97

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 15,15



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 16,20

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 6,01

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 62,15

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 14,73

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,31

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 302,08

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,33

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 27,12

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,42

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,99

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,25

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,45

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,85

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

21,56

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,45

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

378,40

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,74

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

58,71



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,17

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

34,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,23

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

20,74

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,79

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,35

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

18,34

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,49

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,90

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 36,54

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 52,78

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 2,68

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,85

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Польща 71,81

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 26,89

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 25,84

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,61

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,90

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,35

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 4,66

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1,71



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,98

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,73

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 13,40

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,17

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,64

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,27

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,73

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Канада 37,55

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,83

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 3,77

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 4,65

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,78

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 17,17

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 17,28

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,28

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,80

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,81

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,52

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 10,63

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 10,02

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,52

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,43

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,60

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

15,91

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 2,94

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 39,26

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,63



392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,44

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 4,32

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,78

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 7,40

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,37

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,90

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

22,75

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,04

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,22

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,16

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,85

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 2,95

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,72

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,16

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,70

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 21,68

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 3,23

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 2,53

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 5,66

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,11

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 44,03

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Білорусь 1,50

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 3,03

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

50,51

392590 Вироби будівельні з пластмас, не зазначені в 

іншому місці: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Естонія 3,33

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 12,58



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 1 943,82

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,22

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Вінницька 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

10,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,23

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

86,66

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 5,79

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

75,65

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 597,24

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 11,86

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,06



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 17,48

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 22,46

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 30,45

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 91,71

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 20,79

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 71,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 164,58

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 4 970,40

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 8,01

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 34,96

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

155,52



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Єгипет 12,31

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 96,37

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

66,77

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

19,33

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

33,44

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

136,13

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,21

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,48

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

259,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 24,24

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 559,65



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 96,25

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 224,44

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 5,37

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,17

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,89

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 15,30

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 18,05

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

109,69

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

22,22

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

62,26

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Нідерланди 121,40



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 19,59

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 20,22

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,34

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Словаччина 3,65

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 32,61

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

469,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Австрія 6,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 6,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Фінляндія 6,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 6,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,00



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,32

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,39

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 14,30

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 311,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 107,68

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 27,09

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6 232,31

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 18,42

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 4,61

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

96,98

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 45,11



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 81,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 52,40

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 107,46

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 85,60

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 72,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 223,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

33,73

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Малайзія 51,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 69,82

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 55,38

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 51,62



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 24,74

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 350,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

33,41

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сінгапур 54,47

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 14,39

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 86,02

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 242,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 81,45

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 16,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 47,99

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 43,93



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

220,65

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

66,45

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Аргентина 51,48

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 220,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 106,68

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,46

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,77

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Запорізька 

митниця ДФС

110,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Запорізька 

митниця ДФС

117,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 11,89

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Запорізька 

митниця ДФС

67,19



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 192,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

23,70

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Іспанія 13,72

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 6,06

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 20,58

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

126,73

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 119,57

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Йорданія 166,70

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 29,05

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Канада 14,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,34



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,52

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,52

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Хорватія 25,92

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

118,52

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,10

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,82

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,04

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 18,85

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 86,79

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Данія 10,82



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 56,75

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 41,78

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 322,03

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 29,31

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 30,28

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 844,45

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 52,27

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

29,48

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

2 393,56

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

33,39

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

1 113,71



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

159,38

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

661,44

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

72,85

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

98,43

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 27,99

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 261,31

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 129,32

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 26,38

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 77,59

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 20,85

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 143,83



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 32,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 53,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 77,74

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 39,32

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 166,60

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 206,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 31,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 147,58

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 18,61

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 235,00



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 14,58

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 56,47

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 21,08

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 44,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 737,35

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 219,60

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 69,24

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 4,19

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,30

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 13,33

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 29,43



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 15,70

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 3,77

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 1 150,24

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 6,18

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 81,79

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

172,71

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 76,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 3,34

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 190,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 104,70

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 21,70



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 27,95

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 15,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 104,48

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

1 004,95

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

31,38

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

1 288,80

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

363,91

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австралія 50,35

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 29,62

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 133,61

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 6,12



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 38,45

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 35,29

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 137,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 208,43

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 51,55

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 11,25

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

282,35

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

26,96

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,11

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

22,74



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,58

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

72,49

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

41,06

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 72,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 56,92

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 273,12

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 35,24

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 24,95

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 2 153,86

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 64,35

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 96,18



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 133,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,87

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 87,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 496,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 43,47

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,99

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 36,40

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 22,78

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 36,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,32

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 771,00



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 102,25

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 17,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 93,03

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 117,70

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 12,87

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 755,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,64

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 33,13

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 18,04

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,99

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,85



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 11,07

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 10 502,19

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,61

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

46,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

31,86

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,51

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,01

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

427,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,57

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,89



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,59

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,45

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,58

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 159,11

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,87

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 55,45

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 142,80

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,24

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,66

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,74



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 198,98

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,39

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 64,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 49,05

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,91

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 85,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,12

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,32

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 343,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 652,62



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 8,54

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 32,23

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 205,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туніс 672,87

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 100,80

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,97

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,15

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 96,32

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,31

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 66,64



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Україна 1 355,15

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Єгипет 4,04

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

133,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

73,49

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

61,40

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

21,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

116,62

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

129,73

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 99,46

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 95,75

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 63,36



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 421,52

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 73,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 14,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 48,66

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 85,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 40,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 75,24

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 57,99

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,04

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 279,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,74



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

21,58

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

99,07

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 19,42

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 35,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 200,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 156,26

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

84,13

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

69,75

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,69

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 11,10



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 31,48

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 128,69

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 189,92

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 57,08

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 25,35

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 24,62

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 211,10

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 143,98

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 503,55

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 45,61

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 435,35



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 21,30

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 44,09

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 56,11

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 29,38

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 10,25

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 60,01

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 14,76

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 9,29

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 37,91

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 247,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 50,05



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 119,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

65,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

39,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,10

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

38,72

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

204,09

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 16,28

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 115,27



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

42,68

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,96

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

72,57

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,22

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

25,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,82

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 36,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 68,65

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 8,95

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 11,39

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,36



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

70,76

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

115,70

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,17

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,13

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

103,01

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

94,47

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

509,06

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

305,97

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 100,58

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 113,43

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,57



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 146,72

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 93,44

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 55,55

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 242,16

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 203,10

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 455,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Гондурас 334,94

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 32,76

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 339,03

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 215,11

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 16,82



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 21,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 235,08

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 51,39

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 36,96

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 31,11

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 249,52

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 35,35

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 9,99

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 25,90

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 18,17

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 41,57



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 25,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 72,96

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

49,91

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

36,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

136,74

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

62,96

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

450,18

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

84,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

636,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 3,17

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 42,97



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 16,23

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 104,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 350,33

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 32,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 991,53

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 326,64

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 428,37

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 27,01

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 24,52

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 294,25

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 191,67



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

40,78

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 200,68

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 571,12

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 18,65

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 73,29

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 38,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 3 220,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Нова 

Зеландія

3,17

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,57

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 47,60

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 65,40



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,10

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 6,41

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 104,43

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 186,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 43,54

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 1 072,69

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,27

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

21,31

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,09

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2 461,25



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

61,43

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

274,56

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,55

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

71,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

21,86

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

51,30

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

125,33

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

51,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 55,56

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 153,28

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 7,60



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 15,94

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 9,27

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 95,64

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 622,18

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 207,04

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,10

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 13,30

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,28

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,17



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 31,90

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,98

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,13

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 145,04

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 9,08

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 10,86

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,33

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,31

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 60,82

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 22,79



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,82

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 44,16

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 208,06

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 52,02

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

64,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

63,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

97,93

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

519,44

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

120,25

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 51,35



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 27,82

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 56,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 323,67

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 18,79

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 110,12

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 107,78

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,10

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 370,83

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 75,27

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,62

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 39,94



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 69,96

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 104,86

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,70

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бельгія 12 030,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

91,86

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,89

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Угорщина 51,06

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 60,46

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

244,43

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 16,06



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,15

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 10,23

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 106,73

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 82,52

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 13,06

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Гонконг 12,34

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 6,40

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 190,43

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 44,13

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 9,73



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

90,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 361,25

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,95

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Португалія 107,26

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 194,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 67,07

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 4,68

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 15,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 35,08

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

351,75

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

42,77



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 15,60

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 154,10

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 78,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,96

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

238,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,21

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 45,64

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 302,01

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 36,63

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 21,75

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 541,71



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,82

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,61

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 40,19

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 25,11

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 148,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Туніс 1 411,49

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,11

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 28,79

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 11,33

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 19,79

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 211,05



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,78

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 1 482,98

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

98,98

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 500,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

5,15

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

5,72

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

5,71

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

29,19

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,24

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,39

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 18,88



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 29,06

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 63,94

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 21,20

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 4,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

5,70

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Полтавська 

митниця ДФС

5,83

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Полтавська 

митниця ДФС

Швейцарія 56,49

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 48,06

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,54

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

22,63



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 220,29

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,84

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 59,37

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 3,98

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 112,93

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 202,94

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 16,72

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Литва 4,80

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Нідерланди 14,71

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 45,47

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 7,89



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 2,12

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 15,21

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Словенія 197,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 178,51

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 25,80

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Швейцарія 39,39

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

95,25

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 206,05

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 21,64

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 226,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 8,02



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

84,40

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

95,91

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

29,60

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

22,60

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Румунія 670,44

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

139,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 111,73

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 11,99

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

45,87

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,00

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 8,33



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 9,18

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 29,47

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

10,61

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,05

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 66,42

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 32,60

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

35,81

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

469,44

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

1,98

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,20



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,73

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,68

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 5,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,64

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,34

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 16,62

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 28,14

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 4,92

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 47,21

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,88



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,88

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,21

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 35,65

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

47,52

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 11,35

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 10,72

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,85

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Австрія 37,34

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

39,94

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 21,73



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 30,30

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 11,36

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 35,13

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 23,22

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

58,46

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 7,42

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Черкаська 

митниця ДФС

Ізраїль 4,05

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 24,50

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 5,04

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,01

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Чернігівська 

митниця ДФС

567,95



392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2,90

392630 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: 

кріпильні вироби, фурнітура або аналогічні 

вироби для меблів, кузовів, транспортних 

засобів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 15,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 73,34

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 22,31

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 5,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

667,04

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 14,21

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

131,81

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 6,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 9,31

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,76

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,02

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 78,18

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 33,13

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 46,58

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 60,34

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

245,76

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

126,15

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

100,39

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 39,27

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 30,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 20 534,08



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 282,55

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

19,21

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

760,31

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

61,81

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

562,50

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,94

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 25,68

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 39,62

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

25,39

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

127,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

406,41

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 10,87

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 39,41

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 68,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,08

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 38,98

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,34

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,65

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,87



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

9,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

3,65

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 166,24

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 5 019,74

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 188,98

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 20 188,24

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 480,42

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 180,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 65,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 4 458,19

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 316,86

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 936,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

8,21

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 3,26

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

24,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 439,88

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

46,59

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

369,43

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,68



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 84,14

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 1 241,40

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

629,49

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Донецька 

митниця ДФС

18,57

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

1 450,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

38,63

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

274,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,97

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 20,15

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

173,40

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 732,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 35,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Словаччина 11,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 48,31

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 10,52

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,51

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,45

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 7,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

101,18

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 47,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 7,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 521,16

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 85,93

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 55,89

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 14,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 111,69



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 90,56

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2 342,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 137,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 2,26

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 309,66

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

32,80

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,12

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 18,94

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,89

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

588,32

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 11,89

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 1 330,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Швейцарія 57,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

42,40

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

96,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Австралія 384,04

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 398,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

22,09

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

177,37

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

114,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Данія 825,13

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 248,14

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 5 545,03

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 132,10

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,74



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 9,44

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 2,74

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 7,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 14,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

120,96

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

77,57

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7 926,76

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,40

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2 935,26

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 027,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,97

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2 122,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

257,92

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 40,03

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 89,52

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 1 757,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 41,63

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 91,77

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 40,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 141,74

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 48,27

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,34

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,84

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,54



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,16

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 110,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,76

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

46,80

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

670,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

34,77

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,16

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 241,10

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 63,74

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 198,49

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 61,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 293,50

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 424,58

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 232,81

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 31,36

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 74,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

75,03

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 30,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 19,71

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 138,15

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 68,22

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 95,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,62



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 159,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 100,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,60

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 135,80

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 120,48

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 105,15

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,51

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 41,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 38,70

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 10,31

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 44,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 11,25

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 162,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 207,91

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 13,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 105,19

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 79,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 64,76

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 140,04

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 880,77

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 456,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

11,76

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 14,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,42

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,11

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 26,35



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

47,95

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

61,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

824,71

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,35

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

83,74

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,48

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,56

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,72

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

72,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

24,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

931,85

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

190,22

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

11,29

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

130,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

104,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

477,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

67,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

2 025,58

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австралія 33,26

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 9,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 17,10

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 37,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 23,34



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 96,75

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 71,59

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 68,16

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 121,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 24,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 700,09

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 9,55

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 37,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 35,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 43,88

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 237,81

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 142,65

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,03

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 29,11

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 865,85

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 090,13

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

24,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

193,34

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 532,92

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 254,54

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 577,28

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 490,84

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 230,33



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 60,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 114,34

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 26,66

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 46,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 823,36

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,94

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

97,04

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 6,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 13,87

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 87,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 66,40

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,89

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 254,87

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 25,18

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,31

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,89



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,31

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

102,52

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

30,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

219,80

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,08

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

22,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

59,66

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

622,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

39,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,64

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

418,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

393,50

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,55

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78,22

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

142,61

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 564,94

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,45

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 555,88



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 5,19

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 23,32

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,04

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 162,36

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 221,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 275,75

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 21,18

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 500,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 208,13

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 25,87

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 336,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 56,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 50,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,54

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 077,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 119,32

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 48,80



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 310,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 20,25

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 18,57

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 46,39

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,22

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,19

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,57

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,12

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 1 183,48

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 25,26

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,05

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,82

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2 761,72

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,70

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 414,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 21,96

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 701,11

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2 190,83



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 14,63

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 26,93

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 7,22

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 9,85

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 21,95

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 17,15

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 21,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 102,10

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 130,96

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,31

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

251,37

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

247,25

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

98,04

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,25

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

192,21

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,88

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

77,43

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

183,28



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,48

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

80,76

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

117,24

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 332,98

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 15,85

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,10

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 120,93

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 86,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 127,03

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 245,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 78,46

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 86,50

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Гонконг 81,40

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 6,12

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 311,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 12,43

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 87,40



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 119,51

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 31,96

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 175,22

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 49,41

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 68,57

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 319,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 14,52

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 702,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 2,55

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 48,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 3,59

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 69,94

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 66,32

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 5,71

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 71,58

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

222,14

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

386,64

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

28,19



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 368,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

56,81

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

682,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

816,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 249,02

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 23,51

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 60,64

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 39,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 314,74

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 7,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 8,22

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 9,66

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 98,72

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 447,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 7,57

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 21,77

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,24

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

133,13



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 255,96

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 43,77

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 4,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Монако 12,89

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 99,13

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 77,08

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 146,89

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 17,71

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 3,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 17,12

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 40,82

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 328,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 10,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 22,12

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 12,35

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 87,36

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,77

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

90,85



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

837,34

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

1 087,25

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

111,81

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,99

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

371,29

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,41

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,11

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

20,63

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,96

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

349,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5 675,64

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,52

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

25,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

102,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 31,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 340,87

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 9,09

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 2 000,00



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 334,87

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 159,60

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 50,72

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,28

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,82

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,05

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,29

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 45,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 73,55

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,24

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 188,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 30,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 15,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 20,48

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 49,28



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 49,84

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,64

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,51

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 27,60

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 742,08

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2 434,62

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

38,98

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

81,12

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 318,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

431,16

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 69,09

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 156,22

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,70

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 486,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 35,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 42,12

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 134,44

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 5 659,79



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 262,44

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,72

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 318,49

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 27,93

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 139,46

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,36

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бразілія 30,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 093,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 2 024,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 3 222,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Словенія 9,55

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

99,37

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 4 040,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Луганська 

митниця ДФС

Україна 6,44

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

266,11

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 6,29

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

24,82

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

33,18



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

40,56

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

915,35

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

40,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,43

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,36

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,11

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 79,60

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

34,05

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

221,11

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 28,41

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 36,03

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 849,58

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 7 501,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 3,79

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 92,02

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 310,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 135,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 280,14

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 15,86

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 86,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,52

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 590,46

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 125,07

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 295,78

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 46,98

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Ірландiя 153,24



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 12,05

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 4,85

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

737,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

236,92

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 848,83

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 24,54

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 382,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 467,35

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 466,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6 335,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1 333,28

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 14,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 36,61

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 247,74

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 85,08

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 33,56

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 79,34

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 484,94

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

50,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

62,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

76,10

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

373,28



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 52,48

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 176,99

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,58

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 65,92

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 19,39

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

43,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

57,57

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,15

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 115,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 1 683,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 22,84

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 2,35

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 17,61

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 30,43

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 75,43

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 10,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 36,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 13,73

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 32,91

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Малайзія 27,43

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 27,81

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 18,21

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,43

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

1,26

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

95,24

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 791,25

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

797,36



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,41

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,10

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,80

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 132,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 82,27

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 132,03

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 198,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 18,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,50

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,45

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

380,58

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Одеська 

митниця ДФС

74,48

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

2 671,29

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Швейцарія 272,52

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

234,18

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

79,66

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 34,69

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Фінляндія 4 071,46

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 329,54

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 569,63

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 138,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 3 993,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 916,72

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 209,48

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 154,05

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 1 165,41



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

6,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

40,05

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,14

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55,72

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 2,44

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 326,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 23,07

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 27,68

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 627,50

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Сумська 

митниця ДФС

248,91

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

136,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Болгарія 3,52

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 20,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 204,27

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 68,97

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,04

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

56,55

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

38,46

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 6,44

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 5 860,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 16,05

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Франція 171,91

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 38,90

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 1 110,25

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 6 818,65



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 42,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,94

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 18,32

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 27,94

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,03

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

262,98

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 23,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,36

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

111,97

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,86

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,89

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 347,07

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 539,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

137,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

37,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

1 980,17

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

32,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

43,81

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

14,72

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

2,47

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,37

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 466,13

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,23

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

295,69

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 20,10



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 4,05

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,84

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,63

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

212,91

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,60

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

70,65

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1 748,41

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 986,87

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 770,32

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 130,69

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 1 400,11

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 2 583,91

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 3 127,95

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 17,49

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 46,61

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 71,67

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 149,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 10,53

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 3,76

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 11,71

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 3,99

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 18,37

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

40,09

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 2,27

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

33 300,00



392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

4 196,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

308,20

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 4,89

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 285,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 756,49

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 216,06

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Данія 1 504,69

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 10,00

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Канада 419,38

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

47,57

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

633,68

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,59

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,93

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

177,66

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 758,14

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

19,27

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2 312,84

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 9 348,33

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 794,54

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

46,54

392690 Інші вироби з пластмас та вироби з інших 

матеріалів товарних позицій 3901-3914: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,67

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 2,65



400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,26

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Запорізька 

митниця ДФС

0,91

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,18

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,32

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,18

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,32



400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,19

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,34

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,02

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,80

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,15

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 2,49



400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,14

400219 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: каучук стирол-бутадієновий (SBR); 

карбоксил-стирол-бутадієновий каучук (XSBR): 

інший:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,14

400299 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інший: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

8,21

400299 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інший: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 11,70

400299 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інший: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,54

400299 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інший: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,40

400299 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інший: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,93



400299 Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій 

або масел, у первинних формах або у формі 

пластин, листів чи стрічок; суміші будь-якого 

продукту товарної позиції 4001 з одним з 

продуктів цієї товарної позиції у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інший: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,30

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,59

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,58

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,58

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 1,52

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,67

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,99

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,60

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,52

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,02

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 4,56

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,83

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

60,74



400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Запорізька 

митниця ДФС

5,90

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,62

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 3,10

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,69

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,44

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 3,05

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 15,40

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 22,18

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,93

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,79

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,53

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,34

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,43

400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 19,95



400510 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: гумова суміш з доданням сажі 

(технічного вуглецю) або діоксиду кремнію:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 0,75

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 7,84

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,38

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,09

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 9,46

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 3,26

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

78,51

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,91

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська 

митниця ДФС

Канада 92,36

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,52

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,14

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,54

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,31

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 90,24



400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,95

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 17,82

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,32

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,66

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,33

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,78

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Одеська 

митниця ДФС

Бельгія 65,13

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

321,58

400591 Невулканізовані гумові суміші у первинних 

формах або у вигляді пластин, листів, смужок 

або стрічок: інші: пластини, листи, смужки або 

стрічки:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,41

400690 Інші форми (наприклад, прутки, трубки, профілі 

фасонні) та вироби (наприклад, диски та 

кільця) з невулканізованої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 35,36

400690 Інші форми (наприклад, прутки, трубки, профілі 

фасонні) та вироби (наприклад, диски та 

кільця) з невулканізованої гуми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 21,37

400690 Інші форми (наприклад, прутки, трубки, профілі 

фасонні) та вироби (наприклад, диски та 

кільця) з невулканізованої гуми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,56

400690 Інші форми (наприклад, прутки, трубки, профілі 

фасонні) та вироби (наприклад, диски та 

кільця) з невулканізованої гуми: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

48,77

400690 Інші форми (наприклад, прутки, трубки, профілі 

фасонні) та вироби (наприклад, диски та 

кільця) з невулканізованої гуми: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 15,00

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

347,04



400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,12

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,25

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

64,06

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,85

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 9,88

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

136,47

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 0,49

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,60

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 50,41

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,54

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

67,76

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,12

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,57

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 43,08



400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 52,15

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,14

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 63,65

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,57

400821 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: пластини, 

листи і смужки або стрічки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 9,66

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Австрія 43,74

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 13,12

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,66

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,60

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,61

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,68

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,60

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 81,93

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 2,84

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 40,57

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,71

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Австрія 29,99



400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська 

митниця ДФС

1 372,33

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,64

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,44

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Греція 4,60

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,62

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6,12

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,62

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 8,28

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,69

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 8,95

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,05

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,17

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,44

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,45

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,35

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

42,72

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,57



400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,44

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,37

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,77

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 38,38

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,18

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 3,52

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

11,66

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

11,77

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

11,83

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Швейцарія 163,25

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 2,96

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 8,75

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 5,75

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,62

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 30,81

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,46

400829 Пластини, листи, стрічки, смужки, прутки і 

фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім 

твердої гуми: з непористої гуми: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Швейцарія 156,96

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 3,35



401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 138,77

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 3,36

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,66

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 4,52

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,95

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Донецька 

митниця ДФС

Сербія 2,74

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,64

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,66

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 43,69

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 64,54

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Запорізька 

митниця ДФС

61,88

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,56

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,26

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 23,13



401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,41

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,03

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

91,36

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 116,35

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,69

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 83,17

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 124,62

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 4,63

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 44,56

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,22

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,95

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 108,00

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 37,36

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 20,25



401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

65,07

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,29

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 173,70

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,38

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

16,54

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,37

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Полтавська 

митниця ДФС

8,04

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,41

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 2,83

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,30

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 12,76

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,43

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 8,18

401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 7,47



401012 Конвеєрні стрічки або привідні паси, або 

бельтинг з вулканізованої гуми: конвеєрні 

стрічки або бельтинг: армовані тільки 

текстильними матеріалами:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,06

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 3,25

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Франція 3,73

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 5,07

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 8,73

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 4,45

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Польща 4,74

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 5,35

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Сербія 3,05

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,39

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,91

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 6,33

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Канада 5,73

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Волинська 

митниця ДФС

Румунія 3,96



401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,31

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,51

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,05

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Таїланд 2,93

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,90

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

3,51

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 3,70

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,13

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 2,82

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Сербія 3,52

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,51

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Словенія 3,64

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 4,39

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 4,47



401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,63

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,49

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,46

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,29

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,93

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,40

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Японія 5,66

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,38

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 10,16

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,12

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,72

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Франція 3,89

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Франція 6,42

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 6,80



401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,13

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 3,93

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,76

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,11

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,45

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 29,51

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,30

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,42

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 9,47

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,05

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 9,31

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 4,98

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 4,56

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,77



401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,63

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 3,27

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 3,88

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,93

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,55

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,92

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Луганська 

митниця ДФС

Китай 3,14

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,53

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Полтавська 

митниця ДФС

8,99

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,20

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Харківська 

митниця ДФС

Японія 4,94

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,49

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Харківська 

митниця ДФС

Філіппіни 4,59

401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Херсонська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,61



401110 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

легкових автомобілів (включаючи 

вантажопасажирські автомобілі-фургони та 

гоночні автомобілі):

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,31

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 2,39

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 3,35

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,73

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 3,17

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 3,59

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Словаччина 3,71

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Румунія 3,10

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 3,87

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 3,91

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,17

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 3,18

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 3,89

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 3,17

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,77

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,64

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,30

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,58

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,68

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,39

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 2,41

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 3,80

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,62

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 3,17

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 3,17



401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 3,70

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Люксембург 3,63

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 3,68

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 3,17

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,43

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,56

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,46

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 2,98

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 3,80

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,79

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,68

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,33

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,41

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,35

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Луганська 

митниця ДФС

Китай 3,02

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 3,91

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 7,53

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,48

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,71

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 4,12

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,56

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,15

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Полтавська 

митниця ДФС

Іспанія 7,29

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 3,04

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 8,11



401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Сумська 

митниця ДФС

Японія 3,17

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Сумська 

митниця ДФС

Таїланд 3,17

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,87

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,36

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Херсонська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,02

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 2,69

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,21

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,15

401120 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

автобусів і вантажних автомобілів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 3,13

401130 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

літальних апаратів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 41,32

401130 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

літальних апаратів:

Київська 

митниця ДФС

13,20

401130 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

літальних апаратів:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 20,47

401130 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

літальних апаратів:

Київська 

митниця ДФС

13,40

401130 Шини та покришки пневматичні гумові нові: для 

літальних апаратів:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,19

401213 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: шини та покришки відновлені: 

для літальних апаратів:

Київська 

митниця ДФС

8,24

401213 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: шини та покришки відновлені: 

для літальних апаратів:

Київська 

митниця ДФС

10,79

401213 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: шини та покришки відновлені: 

для літальних апаратів:

Київська 

митниця ДФС

6,75

401213 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: шини та покришки відновлені: 

для літальних апаратів:

Київська 

митниця ДФС

10,65



401213 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: шини та покришки відновлені: 

для літальних апаратів:

Львівська 

митниця ДФС

17,95

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,59

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,93

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,84

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Закарпатська 

митниця ДФС

1,00

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Київська 

митниця ДФС

0,66

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Київська 

митниця ДФС

4,49

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,08

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

0,84



401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Львівська 

митниця ДФС

1,05

401220 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: пневматичні шини та покришки, 

що використовувались:

Львівська 

митниця ДФС

1,03

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Індія 3,29

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,29

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,15

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,18

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 11,53

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,66

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,69

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 3,94



401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,21

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,55

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,74

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,44

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,68

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 9,98

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,71

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 4,25

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,14

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 3,24

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 5,29



401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,39

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,63

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

2,70

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 4,34

401290 Шини та покришки пневматичні гумові, 

відновлені або ті, що використовувалися; 

масивні шини (литі шини) або еластик-шини 

(подушкові шини), шинні протектори, ободові 

стрічки, гумові: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 4,60

401310 Камери гумові: для легкових автомобілів 

(включаючи вантажопасажирські автомобілі-

фургони та гоночні автомобілі), автобусів або 

вантажних автомобілів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,60

401310 Камери гумові: для легкових автомобілів 

(включаючи вантажопасажирські автомобілі-

фургони та гоночні автомобілі), автобусів або 

вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,45

401310 Камери гумові: для легкових автомобілів 

(включаючи вантажопасажирські автомобілі-

фургони та гоночні автомобілі), автобусів або 

вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,78

401310 Камери гумові: для легкових автомобілів 

(включаючи вантажопасажирські автомобілі-

фургони та гоночні автомобілі), автобусів або 

вантажних автомобілів:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 2,78

401310 Камери гумові: для легкових автомобілів 

(включаючи вантажопасажирські автомобілі-

фургони та гоночні автомобілі), автобусів або 

вантажних автомобілів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,39

401310 Камери гумові: для легкових автомобілів 

(включаючи вантажопасажирські автомобілі-

фургони та гоночні автомобілі), автобусів або 

вантажних автомобілів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 3,98

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 12,31



401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,96

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 22,58

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 24,20

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 39,69

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 23,55

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 22,31

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 30,49

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 23,01

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 29,17

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 61,75

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 32,40

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,10

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

19,87

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,79



401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Естонія 12,49

401490 Вироби гігієнічні або фармацевтичні 

(включаючи соски) з вулканізованої гуми, крім 

твердої (ебоніту), з фітингами з твердої гуми 

або без них: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 42,97

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 519,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Індонезія 212,50

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 79,16

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Малайзія 77,06

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Швейцарія 38,17

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

141,39

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 90,55

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

165,26

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1 094,10

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 16,66

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 845,69

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,05

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,24

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Китай 64,93

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Китай 56,67

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,24

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

603,18

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Франція 301,71

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,06

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 80,93

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 778,36

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 202,40

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Японія 153,00



401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Японія 120,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Мальта 256,89

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 203,98

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 143,30

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 527,14

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 10,33

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 598,06

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

43,15

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,57

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

43,85

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

341,21

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

1 261,63

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

2 850,73

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 78,51

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

149,31

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

204,35

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

160,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

26,74

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

39,05

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

149,25

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

1 015,25

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

108,76

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

36,57



401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

83,45

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,26

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

258,50

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

12,83

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,98

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 248,24

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 4,13

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 166,80

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 40,59

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 242,50

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,17

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 223,27

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,14

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 25,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 193,33

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

51,36

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,49

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

111,57



401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

891,40

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 24,24

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 634,05

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 716,22

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 250,76

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,64

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,60

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 086,64

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 62,02

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 47,30

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 94,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 281,76

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 017,20

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 395,56

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

511,25

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 10,58

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 5,76

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 66,67



401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 338,33

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 33,44

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 271,12

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 336,44

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 29,94

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 110,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 2 306,67

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

608,40

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,15

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,71

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,11

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 25,45

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,85

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 450,78

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 37,23

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 8,55

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

33,18

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

382,85

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

20,23

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 33,31

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 275,75

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 358,06



401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 5,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,89

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1 800,61

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 108,95

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Рівненська 

митниця ДФС

Португалія 4 544,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 988,75

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 391,41

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 11,46

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 107,05

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 136,26

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,36

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 53,85

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 1 791,00

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 5,34

401610 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

з пористої гуми:

Чернігівська 

митниця ДФС

687,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 098,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

140,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Туреччина 3,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

136,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

53,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 9,72

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 36,75



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Франція 485,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 2,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

533,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 62,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 118,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 4,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Франція 85,14

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1 171,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 404,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 295,35

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 157,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Індонезія 306,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Ірландiя 826,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Ірландiя 109,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 121,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 159,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

95,53



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

645,14

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

316,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 228,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

526,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

29,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 273,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Швеція 17,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 32,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

241,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

70,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

65,87

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

826,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 2 407,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 49,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Данія 1 454,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 633,39



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 128,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1 741,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 646,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 392,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1 469,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 174,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 346,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 450,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 616,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 118,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 84,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 559,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 205,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 152,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 13,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

5,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сербія 21,35



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 526,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 534,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

В'єтнам 43,46

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 302,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

502,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 77,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 612,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 388,37

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 23,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 830,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 149,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

394,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

289,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

186,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

197,49

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

355,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

26,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

111,72



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 856,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 107,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 278,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 1 891,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 21,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

143,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

121,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

102,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

160,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

17,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

191,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

24,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 231,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 667,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 500,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 1 488,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 163,90



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 182,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 20,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

626,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

89,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

205,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

41,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

271,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

57,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Болгарія 1 146,46

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 1,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 267,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Канада 155,91

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 29,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 55,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 58,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 138,33



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 371,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 52,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 324,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ірландiя 382,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 629,68

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 163,65

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 122,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 163,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2 162,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 386,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 253,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 71,61

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 123,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 803,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

181,24

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

9,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

139,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мальта 44,46



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мальта 103,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 601,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 89,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 510,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 80,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

161,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

113,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

517,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5 876,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 11,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

82,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 73,61

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 3 330,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 113,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 2 001,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Донецька 

митниця ДФС

Франція 3 153,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

624,95



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

53,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 3,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 7,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 75,98

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 132,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 1 004,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

59,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Естонія 106,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 257,15

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 26 205,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 87,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 166,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Індія 23,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 31,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 126,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 130,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 65,37

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 182,06



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 2 100,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 65,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

83,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мальта 74,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 88,68

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 221,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 72,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 357,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 392,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

136,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 234,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 157,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 373,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швеція 9,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 486,65

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 236,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

79,59

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

547,33



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Аргентина 107,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 74,09

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 216,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 247,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 64,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

39,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

8,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,97

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 231,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 10,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

184,64

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 2 534,76

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 287,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1 480,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 2 200,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Угорщина 402,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 35,17



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 687,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 14,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 144,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

77,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,99

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

659,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Іспанія 879,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 274,96

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 337,46

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 404,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 065,14

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6 541,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 541,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 784,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

85,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

494,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Австрія 164,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

Австралія 378,91



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

141,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

58,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Запорізька 

митниця ДФС

165,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

547,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 5,19

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 44,15

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 2 257,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 104,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 185,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

30,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Білорусь 11,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Білорусь 6,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

124,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

787,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

248,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

68,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

12 237,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

4 543,61



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

26,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 87,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 1,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 179,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 84,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 199,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 676,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 44,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 199,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 17,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 80,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 267,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

22,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

237,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 148,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

48,10



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

279,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

204,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

46,98

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

55,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

137,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 33,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 3,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Канада 32,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Канада 87,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 61,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 316,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 45,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 0,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 176,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 74,22



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

52,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

63,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

84,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

285,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

108,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Данія 51,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Данія 166,24

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Данія 33,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Данія 1 933,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Данія 73,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Данія 256,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Данія 2 563,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 434,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 83,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 95,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 306,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 179,00



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 315,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 59,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 375,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 710,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 40,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 90,51

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 108,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 301,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 49,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 601,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 152,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 930,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 318,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 46,14

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 296,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 95,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 131,44



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 175,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 118,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

187,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

58,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

40,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

50,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

2 913,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

3 423,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

35,19

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

1 702,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

171,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

3 495,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

67,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 216,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 507,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 562,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 375,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 307,87



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 826,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 87,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 44,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 255,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 552,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 78,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 593,49

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 381,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 48,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 12,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 464,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 151,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 196,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2 291,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 581,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 15,51

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 7,71



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 224,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Японія 165,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Японія 1 509,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Японія 673,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Японія 338,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Японія 205,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Японія 227,14

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Японія 42,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Японія 668,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

198,99

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,98

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

120,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

165,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

41,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 435,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,82



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 54,24

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 273,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1 453,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2 100,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 50,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 101,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 55,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

43,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

38,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

30,35

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

69,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

358,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

75,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

38,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

798,00



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

83,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

29,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

172,19

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

248,87

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

44,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 77,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 30,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,66

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,79

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 13,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 76,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 25,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 349,76

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 561,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 20,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

747,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 36,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 26,96



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 102,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 41,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 290,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 46,19

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 46,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 24,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1 850,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 176,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1 310,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 107,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 57,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 637,59

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 72,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 211,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 81,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 646,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 64,02



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 137,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 1,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,37

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 20,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 15,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 22,64

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 96,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 55,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 62,49

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 115,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 306,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 1 654,66

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 95,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 83,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 843,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 37,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 201,69



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 14,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 338,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 129,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 194,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 13,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 20,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 147,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 12,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 328,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 927,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індія 229,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 10,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 74,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 286,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

492,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

258,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

489,81



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

304,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

258,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Литва 39,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Мальта 440,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Мальта 886,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 148,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 45,18

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 311,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 3 016,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 231,76

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 141,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 298,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 822,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 695,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 31 230,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 90,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 50,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 307,43



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 101,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 18,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 16,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 112,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 24,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 16,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 42,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,09

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 52,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 1 521,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 128,79

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

483,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

48,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 226,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

49,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

534,68



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2 756,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

106,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

401,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

83,91

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

493,15

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

86,98

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 284,14

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

212,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

295,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

206,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

45,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

47,97

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

104,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

188,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

221,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 502,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

312,30



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

984,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

38,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

102,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4 543,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

369,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

886,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

535,61

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

145,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

156,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

298,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 476,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

306,24

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

737,96

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

122,61

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

515,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

163,72



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,59

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

93,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

131,66

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

132,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

117,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

147,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

471,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3 044,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

393,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

474,19

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

540,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 039,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

328,79

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

112,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

998,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 050,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 340,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 538,10



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 245,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 113,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 229,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 69,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 64,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 96,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 230,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 110,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 209,64

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 1,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 5,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 337,65

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

395,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

232,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 31,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 32,61

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 264,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 71,94



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 9,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 4 714,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 59,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 43,15

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 32,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 82,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 58,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 245,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 1 373,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 26,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 131,91

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 38,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 36,15

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 281,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 805,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 380,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 291,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 298,86



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 712,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 393,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 222,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 250,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 655,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 854,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 6,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 57,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 1,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 456,49

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 435,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 85,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1 248,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 1 536,15

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,96

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 112,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 32,70



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 26,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 508,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 31,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 84,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 41,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 74,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 437,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

458,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 23,98

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 357,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 312,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

48,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

321,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

42,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

162,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,24



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

251,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

79,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

125,76

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

460,19

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

402,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

408,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 300,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 226,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 33,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Люксембург 320,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 692,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 80,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 72,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 894,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 866,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 536,67



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 4 680,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мальта 1 177,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 214,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 230,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 324,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 2 115,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 124,79

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 198,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 125,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 172,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 163,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 582,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 893,18

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 60,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 155,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 41,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 30,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 50,57



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 583,85

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 314,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Філіппіни 2 015,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 4,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 18,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 85,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 334,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 106,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 11,61

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 33,96

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 304,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 75,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 153,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 23,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 838,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,35



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Сербія 142,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 66,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 242,76

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 181,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 97,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 11,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 255,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 22,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 284,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 70,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 28,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 30,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 311,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 317,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 300,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 61,66

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 1 095,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 271,74



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 200,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 838,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Ірландiя 310,76

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 830,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 42,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 398,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 116,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 690,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 44,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 792,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 59,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 34,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 137,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 158,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 53,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 95,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 25,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 17 617,50



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 80,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 34,46

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 41,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 070,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 30,24

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 114,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 55,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 67,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 21,46

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 88,09

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 68,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 248,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 793,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 711,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 37,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 007,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 265,09



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 972,96

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 253,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1 159,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 116,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 277,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 72,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 116,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 518,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 710,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

269,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

622,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

421,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 607,46

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 153,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 51,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 178,26



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 272,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 941,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 226,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 111,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 2 050,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 144,18

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 165,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 1 954,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Естонія 808,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 255,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 275,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 762,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 36,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 459,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 48,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 136,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 242,34



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 421,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 681,59

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 167,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 185,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 280,64

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 64,99

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 35,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 367,97

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 434,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 44,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 48,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 994,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 73,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 2 553,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 367,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 756,16



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

3,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 45,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 959,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 141,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 122,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 8 796,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 261,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 840,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 007,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 438,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 292,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 373,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 20,68

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 195,99

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 103,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 139,09

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 313,33



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 173,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 83,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 125,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

332,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 672,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 29,59

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 67,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Греція 398,37

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 13,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 426,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 258,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 83,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 263,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 241,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 87,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,15

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 24,18



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 335,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 26,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 352,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 93,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 60,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 656,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 76,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 19,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 209,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 736,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 32,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 7,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 111,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 99,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 11,46

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 23,46



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 775,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 325,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 164,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

39,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

124,51

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

168,99

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

50,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

18,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

133,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

69,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 771,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

226,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 393,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 202,50



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 813,91

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

44,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

512,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 451,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

502,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

48,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

102,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

483,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

36,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

183,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

188,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

472,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

67,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

265,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

76,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

193,58



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

302,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

173,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

17,09

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

124,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

241,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

293,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

119,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

240,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

162,98

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

326,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

106,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

233,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

611,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Аргентина 382,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 1,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 259,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 27,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 672,85



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 19,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 10 315,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 242,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 948,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 160,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 80,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 459,35

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 240,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 603,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 179,46

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 19,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 60,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 95,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 748,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 200,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 211,93

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 217,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 304,10



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 1 055,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 320,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

209,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

47,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

110,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

20,96

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

39,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

77,66

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

572,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

305,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

117,59

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

293,76

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

315,87

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

197,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

28,62



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

23,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

16,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

175,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

840,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

176,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бельгія 3 886,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

149,18

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 782,24

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 296,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 578,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 79,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Данія 3 453,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 215,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 841,09

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 4 334,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Німеччина 121,79

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Угорщина 32,65

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 103,89



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Італiя 239,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 1 553,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Мексика 180,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Польща 13,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Іспанія 175,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Швеція 590,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Туреччина 5,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 012,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бразілія 469,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4 490,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

246,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

125,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

629,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

61,08

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

168,98

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

38,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

186,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

565,00



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

97,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 295,97

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 1 069,59

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 44,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 452,68

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 59,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 464,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 114,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 38,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 47,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 295,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 12,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 229,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 259,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

46,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

195,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5 537,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

143,92



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

315,96

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

65,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

69,19

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

103,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

75,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

561,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

1 639,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

2 874,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

90,72

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

114,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 679,87

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 278,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 157,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 96,27

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 826,87



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Бразілія 338,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

144,72

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

711,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 188,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

778,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

46,79

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 14,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 263,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 38,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 72,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 74,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 729,99

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 330,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 190,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 86,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 24,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 281,88



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 114,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 65,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 149,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 57,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 680,91

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1 652,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 1 485,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 730,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

317,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

332,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Мальта 555,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Мальта 1 440,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 76,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 445,91

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 77,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 24,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 11,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 177,05



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 634,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сінгапур 537,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 3 173,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 138,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 155,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 277,14

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 92,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 248,68

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 389,86

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 534,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 9,51

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1 266,97

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 15,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 483,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 152,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 424,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 14,77

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 20,63



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 909,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

342,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 229,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 51,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 464,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 18,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 781,65

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 28,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,31

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

159,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 85,98

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 20,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 44,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Угорщина 25,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 39,96

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 35,51

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

136,68



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 62,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 147,66

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 900,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 16,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Португалія 17,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 15,89

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 91,24

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

451,94

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Аргентина 45,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

7,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

271,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

107,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

6 700,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

63,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

825,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

741,28



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Білорусь 1,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 589,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 646,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

131,79

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

690,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 192,02

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 20,64

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 72,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 609,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 1 630,51

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 917,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 35,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 292,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 115,61

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 2 470,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 4,40



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Швейцарія 4 127,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 8,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 191,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

146,07

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

603,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

186,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

30,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

488,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1 048,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5 393,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

91,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Канада 393,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Данія 1 105,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 159,38

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 14 329,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 108,68

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1 259,76

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 390,74



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 1 789,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 467,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 41,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Сербія 59,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

281,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Полтавська 

митниця ДФС

16 676,81

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 477,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 190,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 461,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

37,19

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

24,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

187,65

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

24,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Естонія 275,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 283,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 474,54

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 344,62



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 202,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 1 640,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 210,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 207,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 159,43

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Індія 142,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Ірландiя 286,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 198,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 148,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 1 073,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 109,87

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 63,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Японія 301,05

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

890,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Мальта 350,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 108,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Мексика 291,15

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 39,31



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 10,12

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Португалія 890,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

42,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 24,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Словенія 102,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

180,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 176,36

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 181,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Швейцарія 320,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

116,88

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 922,60

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Сумська 

митниця ДФС

3 607,82

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

114,32

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 45,34

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 144,22

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 195,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 182,65

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Данія 3 978,63



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 203,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 2 730,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 229,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 32,10

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 440,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Іспанія 1 148,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Швеція 27,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7 737,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 984,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

23,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

81,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

4 726,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Канада 2 144,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 5,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 1 025,20

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8 050,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

69,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Індія 219,60



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,80

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

200,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 34,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 668,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 26,06

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 228,72

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

481,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

88,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 734,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 60,45

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

70,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

235,35

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 14,37

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 187,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Канада 249,17

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 352,75



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 53,68

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 41,13

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 220,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 633,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

350,83

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

36,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

252,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 607,01

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 174,69

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 5 503,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 25,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 309,28

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 6,44

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 86,25

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 56,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 393,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 977,28



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 111,84

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 2 472,29

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 187,75

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 128,11

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 276,47

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 201,37

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 19,21

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 52,18

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,56

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

31,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Херсонська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2 804,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,50

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 14,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 86,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 63,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 20,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 28,67



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 21,57

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

22,24

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

39,26

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Болгарія 75,39

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

27,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

107,42

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Південна 

Африка

19,71

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19 980,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 8,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 138,92

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 82,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

35,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 33,30

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Швейцарія 3 389,40

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 46,16

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 203,63

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 93,95

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 111,43



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 6,53

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Японія 3 625,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

40,23

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 539,90

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 511,67

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 2 691,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

213,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 1,52

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Австрія 5,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

557,78

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 398,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Італiя 442,72

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Данія 1 578,70

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Швейцарія 23,87

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 9,73

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1 704,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 24,55

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 109,53



401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Австрія 3 031,04

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

6,62

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

333,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

65,74

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

3 036,48

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

361,14

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

537,33

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

52 430,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,58

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 5 180,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 106,41

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 85,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 2 527,03

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 115,18

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 2 743,49

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Франція 26 357,00

401693 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: прокладки, сальники, ущільнювачі, шайби, 

тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

548,06

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 3,66

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Швейцарія 58,29



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 4,89

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 6,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 1,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 148,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

107,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 224,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 151,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 35,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 46,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

В'єтнам 187,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 581,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 87,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

49,69

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

57,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

452,09

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 54,81

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Канада 43,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 16,78

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

87,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 356,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 16,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

75,55

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 10,47



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 192,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 52,66

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 21,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Таїланд 14,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Таїланд 5,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 13,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,76

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 12,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

21,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

15,06

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,32

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

156,63

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

41,39

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

76,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 9,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бразілія 30,45



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

19,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2 275,63

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,34

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 36,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,90

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 11,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 71,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 18,91

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

30,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,55

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

16,24

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

70,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 14,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 3 567,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Південна 

Африка

540,89

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 18,32



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 4,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 15,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 287,24

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 22,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1 140,94

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 14,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 5,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 176,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 22,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 178,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 27,06

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 38,90

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Японія 337,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

10,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

8,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Малайзія 75,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Мексика 263,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 27,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

523,77



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

659,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Австрія 70,63

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

56,34

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 29,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 41,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

88,25

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 13,01

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 7,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Туреччина 20,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 234,07

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 217,63

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 44,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 58,58

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 51,40

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 6,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 46,66

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 153,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 23,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 206,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 37,51

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Таїланд 23,62

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 45,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

38,40

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Аргентина 23,37



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 3 038,96

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 26,63

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 36,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 25,22

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Болгарія 18,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 216,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 6,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

31,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Данія 118,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 33,61

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 47,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 95,71

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 52,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 141,69

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 399,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 6,90

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

523,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

160,76

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

245,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Австрія 38,11

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

334,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Швейцарія 435,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 672,01

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 2 701,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

458,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 12,35

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2 867,18



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 2 570,25

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 8,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 216,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

477,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Швеція 2 682,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 12,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 2,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Данія 47,06

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

69,22

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

30,97

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

36,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

2 561,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

32,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

44,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

10 362,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

13,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

544,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

54,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 183,90

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

41,97

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

289,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

77,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

95,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 58,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 31,61



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 519,25

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 67,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 177,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 130,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 145,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 390,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 144,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 40,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 26,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 20,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 36,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 59,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 205,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,36

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 72,13

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 114,78

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 466,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мальта 344,67

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мальта 1 438,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 33,26

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 35,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 214,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 101,72

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Норвегія 80,66

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 20,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 165,13



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,30

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 409,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 200,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 15,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 16,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 38,30

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

39,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,34

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 17,36

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 19,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 127,34

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 125,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 15,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 29,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 92,15

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 117,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 101,22

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 20,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 12,28

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

404,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

85,27

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

204,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2,28

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

59,11

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

48,56

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 7,51

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 5,02



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Греція 72,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 33,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 360,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 538,28

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Канада 67,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,69

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 64,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,96

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 133,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,22

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 51,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,55

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 133,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

25,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

38,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

369,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

142,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

231,08

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

146,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,51

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

24,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

446,52



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

105,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,65

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 799,09

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

174,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,11

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 14,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 54,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 40,06

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 55,66

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 162,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 10,08

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 178,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 81,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 35,90

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 109,97

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 213,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 8,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 12,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 7,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 29,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 10,69



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 111,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 42,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 145,12

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 90,07

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 113,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 73,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 48,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 17,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 179,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 113,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 101,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 496,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 55,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 2 254,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 593,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 196,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 59,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 57,09

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

88,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

47,96

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 189,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 14,12

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 15,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 46,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 64,34



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 38,91

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 23,71

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 55,56

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 30,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 5,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 61,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 29,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 20,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 70,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 85,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 151,13

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 778,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 123,89

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 914,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 11,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 57,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 77,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 13,26

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 12,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 36,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,55

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

72,91

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

75,67



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

49,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

171,69

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

40,40

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

402,35

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,58

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

67,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 773,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 13,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 499,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 342,25

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 9 240,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 204,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 407,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швейцарія 1 224,67

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 13,61

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 69,56

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 16,92



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 18,65

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 116,67

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Таїланд 22,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,30

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,97

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,67

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 114,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 45,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,59

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

54,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

44,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

92,26

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

313,72



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

84,69

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

284,40

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 11,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 791,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 339,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 37,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 769,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 153,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 413,07

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 142,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 447,86

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 62,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 774,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 52,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 58,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 2 622,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 928,71



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 27,01

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 1,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 208,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 60,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 16,92

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 24,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,30

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

121,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

20,32

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

17,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

170,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

1,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

795,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Латвія 13,55



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Литва 225,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 8,51

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 321,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 12,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Малайзія 1 108,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 195,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 343,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 7,92

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Мексика 138,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 12,56

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 36,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 1 041,62

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 36,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словаччина 30,24

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

В'єтнам 862,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 46,90

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Словенія 27,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

22,22



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 105,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 14,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 120,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 60,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 21,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 6,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 161,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 15,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Швеція 239,91

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 520,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сінгапур 1 211,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

83,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

187,69

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

29,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2 095,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,69



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 40,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 487,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 221,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 1 076,15

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Данія 34,22

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1 825,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Фінляндія 17,94

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 15,40

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 304,34

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,01

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 11,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 1 678,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 867,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 357,86

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 12,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 63,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 47,81

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Франція 147,22



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 816,78

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 205,13

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 31,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 780,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 76,90

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 154,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 19,09

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 50,58

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 89,59

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 190,78

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 125,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,96

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 146,65

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 52,97

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 687,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 620,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 28,13



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 29,96

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 37,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 39,89

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

67,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,96

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,78

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

308,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

15,35

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

55,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

167,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

79,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

204,78

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,47



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

965,30

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

139,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 24,06

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 113,11

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 303,11

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 227,91

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 218,36

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 13,69

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 14,11

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 10,65

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 29,61

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 1 173,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бразілія 1,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

25,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

33,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

31,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

32,13



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

32,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

14,13

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

888,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

7,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

34,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

84,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

33,59

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,35

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

23,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

65,08

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

11,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

18,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 5,78

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 318,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Болгарія 159,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 9,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 201,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Канада 45,20



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 163,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 139,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 54,65

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 14,51

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 38,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 18,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 12,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 8,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 1 101,31

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 14,62

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 240,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Норвегія 46,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 7,39

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,68



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 72,56

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 72,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 74,81

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 397,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 16,32

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Польща 14,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Португалія 78,08

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 14,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 42,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Румунія 91,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,07

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 146,32

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 145,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 41,06

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 2,83



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 6,89

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 5,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 16,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 3,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

117,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

47,26

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,67

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,30

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2 680,71

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

435,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,19

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

27,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 310,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Хорватія 47,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

12,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

34,42



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

18,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

56,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

917,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

415,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

61,01

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

118,81

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

698,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

80,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

88,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

311,13

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

201,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Аргентина 16,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австралія 2,61

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 198,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 27,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 27,96

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 69,07

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 16,27



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Австрія 52,91

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 36,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Бельгія 14,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 37,31

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Угорщина 79,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 11,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 11,12

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 811,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 17,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 1 151,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 26,13

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 11,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 38,92

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індія 136,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Індонезія 662,36

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 59,71

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 199,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 18,07



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 32,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 23,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 1 462,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 111,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Київська міська 

митниця ДФС

Італiя 32,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бельгія 463,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Бразілія 91,08

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

692,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

26,94

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

33,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Китай 244,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Франція 150,39

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Японія 24,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Іспанія 130,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Кіровоградська 

митниця ДФС

Канада 272,97

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 170,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

225,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 65,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 346,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 71,12

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 108,97

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 406,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 18,28



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 20,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 12,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 70,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 12,19

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 1 337,19

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,46

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Малайзія 1 175,65

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,18

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 25,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 695,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 6,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 439,89

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 432,86

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

49,92

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

67,31

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 37,30

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 18,55

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

2 067,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

97,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

254,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 47,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 27,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 24,63

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 642,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

36,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

196,79



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1 777,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 784,31

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 17,94

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 11,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 7,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

126,92

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

266,35

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

418,63

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 356,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 28,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

55,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бразілія 10,19

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 22,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Канада 175,74

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 61,19

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 14,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 98,28

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

253,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,22

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

99,86

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Данія 10,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Франція 12,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 108,06



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 12,83

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 21,58

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 571,94

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Угорщина 51,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індія 12,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Індонезія 60,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 15,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 40,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 98,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 28,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Японія 35,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Малайзія 39,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Мексика 302,40

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 27,34

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 31,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 13,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Румунія 19,86

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

26,26

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,12

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сербія 21,25

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Словаччина 15,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

В'єтнам 63,89

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 16,72

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 29,12

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Таїланд 20,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 14,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 4,62



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

52,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 205,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

670,61

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 25,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

6,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

9,36

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

9,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

9,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

49,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 16,27

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 24,51

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

0,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

213,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

40,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Данія 1 947,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 40,19

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 68,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 20,91

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 211,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 485,08

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 52,11

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 34,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Гонконг 22,13

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 11,87



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 92,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 13,51

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 6,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 13,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

142,61

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

2,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

42,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

4,82

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

14 720,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Франція 72,11

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 17,91

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,72

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 109,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Мальта 442,35

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сербія 18,66

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 74,78

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

55,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

403,06

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 7 913,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

12,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

195,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

1,30

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

35,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Франція 151,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 35,81

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 974,24



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 9,28

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Індія 22,52

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 228,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 39,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 9,39

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 30,07

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 53,40

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 36,19

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Швеція 1 589,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 16,31

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

44,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

41,65

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 659,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

99,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

110,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

75,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

5,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Китай 5,69

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 99,47

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Туреччина 5,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 1 198,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 17,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 71,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 84,09

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Словаччина 1 049,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Індія 185,16



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 50,66

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 114,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 23,55

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

152,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,88

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 1,25

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 95,65

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 36,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 43,73

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 21,58

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

83,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сінгапур 97,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 18,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Словаччина 14,97

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 53,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 19,86

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 6,67

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 262,76

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 16,29

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 7,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 13,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 8,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 5,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 39,94

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 5,42



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

68,19

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

9,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

161,70

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 12,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 7,28

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 33,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 10,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 76,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 24,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

25,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

31,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

49,40

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

61,05

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

76,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

21,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

43,14

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 18,01

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 603,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 10,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 398,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 27,58



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 183,39

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 50,80

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 26,12

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 7,38

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 2,09

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індонезія 24,71

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 66,03

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 17,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 67,26

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 24,09

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 116,68

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 109,25

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 1 102,59

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 133,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

243,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

0,76

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Бельгія 59,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 19,60

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

13,34

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

352,45

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 8,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Малайзія 8,22

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,16

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,96

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Нідерланди 58,99

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 29,84



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 7,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 14,56

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 26,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сінгапур 14,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 18,93

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 14,51

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Словаччина 19,79

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 6,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 11,57

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Таїланд 17,50

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Таїланд 13,37

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 13,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 7,08

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 27,23

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

11,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Аргентина 29,27

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Австрія 748,42

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 39,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 14,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 16,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 8,90

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 14,33

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 13,43

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,92

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 8,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 12,02



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,48

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,98

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

41,84

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,21

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

13,75

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 133,00

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 20,64

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 15,36

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 14,28

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 38,10

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 15,85

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 16,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 12,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 10,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 11,02

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 9,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 7,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 13,44

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 20,72

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 15,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 21,54

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 10,04

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,49

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,22

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Японія 16,13

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бразілія 12,95

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 70,01



401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 19,41

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Польща 58,94

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

50,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

33,20

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 2,87

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Індія 66,17

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Італiя 31,53

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

36,55

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,77

401699 Інші вироби з вулканізованої гуми, крім твердої: 

інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 58,38

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,76

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 63,60

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськ

ий союз 

(ЄС)

157,99

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 17,39

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,25

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,75

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,75

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Іспанія 18,05

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,23

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Японія 300,80

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Німеччина 840,00

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Білорусь 4 000,40



401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Київська міська 

митниця ДФС

Китай 54,99

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,49

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

23,43

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 89,50

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 13,47

401700 Гума тверда (наприклад, ебоніт) у будь-яких 

формах, включаючи відходи, скрап та уламки; 

вироби з твердої гуми:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 36,50



Средняя таможенная стоимость товаров 25-40 группы.  


