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Код 

товарної 

підпозиції

Назва товарної підпозиції Митниця 

оформлення

Країна 

походження 

товару

Середня 

вартість 

дол.США/к

г410411 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із 

шкур великої рогатої худоби (включаючи 

буйволів) або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок чи неспилок, але 

без подальшої обробки: у вологому стані 

(включаючи хромований напівфабрикат): 

нешліфовані лицеві неспилки, лицеві спилки:

Миколаївська 

митниця ДФС

7,11

410449 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із 

шкур великої рогатої худоби (включаючи 

буйволів) або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок чи неспилок, але 

без подальшої обробки: у сухому стані (краст): 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,00

410449 Дублена (чинена) шкіра чи шкіряний краст із 

шкур великої рогатої худоби (включаючи 

буйволів) або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок чи неспилок, але 

без подальшої обробки: у сухому стані (краст): 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,00

410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 21,50

410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,87

410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 35,70

Середньорозрахункова вартість товарів 41-71 груп згідно з УКТЗЕД при імпорті в 

Україну в розрізі митниць за серпень 2015 року

Средняя таможенная стоимость товаров 41-71 группы.  



410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 36,87

410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 13,92

410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

23,71

410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Харківська 

митниця ДФС

27,05

410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,04

410712 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: лицьові 

спилки:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 5,99

410719 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Швеція 23,23



410719 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: цілі шкури: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,97

410791 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: нешліфований лицьовий неспилок:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 21,86

410791 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: нешліфований лицьовий неспилок:

Сумська 

митниця ДФС

5,74

410791 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: нешліфований лицьовий неспилок:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,77

410792 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: лицьовий спилок:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 20,27

410792 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: лицьовий спилок:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 25,41

410792 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: лицьовий спилок:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,44



410792 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: лицьовий спилок:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,34

410792 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: лицьовий спилок:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,03

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 33,59

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 18,40

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 7,39

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 22,14

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,57



410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,70

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,62

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,53

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Сумська 

митниця ДФС

9,04

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 5,79

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,16

410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Сумська 

митниця ДФС

Індія 6,03



410799 Шкіра, додатково оброблена після дублення 

або у вигляді шкіряного краста, включаючи 

шкіру, вичинену під пергамент, шкіра із шкур 

великої рогатої худоби (включаючи буйволів) 

або шкур тварин родини конячих, без 

волосяного покриву, спилок або неспилок, крім 

шкіри товарної позиції 4114: інша, включаючи 

напівшкіру: інша:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,29

411410 Замша (включаючи комбіновану замшу); шкіра 

лакова та шкіра лакова багатошарова 

(ламінована); шкіра металізована: замша 

(включаючи замшу комбіновану):

Волинська 

митниця ДФС

Нігерія 44,77

411410 Замша (включаючи комбіновану замшу); шкіра 

лакова та шкіра лакова багатошарова 

(ламінована); шкіра металізована: замша 

(включаючи замшу комбіновану):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Гонконг 2,67

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 1 045,15



420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 243,81

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Індія 78,96



420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 58,07

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,11



420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,49



420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,01

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 37,89



420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 207,51

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 52,95



420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 92,52

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 170,43



420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 66,37

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

512,05



420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,01

420211 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею з натуральної шкіри або з 

композиційної шкіри:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,78



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 6,67

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 91,57



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,82

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 12,74



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,02

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 21,94



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 38,62

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 27,29



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 45,33

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

24,03



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,81

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,04



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 117,36

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 60,89



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 12,82

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,47



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,53

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,38



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,28

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 99,55



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,91

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 19,48

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,19



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

73,14



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,96

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

22,61



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,32

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 53,65



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 105,45

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 15,88



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,93

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 3,52



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 4,80

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 25,27



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 59,63

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 40,31



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 99,79

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 21,47



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,15

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,29



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,08

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

23,91



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

224,48

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,94



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,27

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,52



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,32

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,22



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,90

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 52,05



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,96

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,01



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,34

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,58



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,43

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,74



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

67,12



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 15,13

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

59,91



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 13,70

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,29



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,36

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 27,53



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,73

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,88



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,02

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Полтавська 

митниця ДФС

41,80



420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 57,67

420212 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: з 

лицьовою поверхнею із пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 56,43



420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,02

420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,45



420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,38

420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,55



420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,80

420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00



420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

279,22

420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,33



420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 81,66

420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,97



420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,39

420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,26



420219 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: саквояжі, чемодани, дорожні дамські 

сумки-чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці та подібні вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,22

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,03



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,87

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,19



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 70,41

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,10



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 47,33



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Філіппіни 44,02

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,27



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 76,48

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,02



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,10

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,38



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,16

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 7,20



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 459,69

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 29,18



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,40

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

64,18



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 66,13

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 727,17



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 31,98

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 5,05



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,32

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 18,10



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 134,89

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 4,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 8,82

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 37,76

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 39,55



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,92

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,58



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,97

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,74



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,30

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,86



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,84

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 84,93



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,04

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,43

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 27,25



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,85

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

539,69



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 72,13

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 2,00

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 2,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 12,63

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,00

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Литва 2,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,00

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 12,72

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,02



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,02

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,00



420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 58,00

420222 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: сумочки дамські з плечовим ремінцем 

або без нього, включаючи сумки без ручок: з 

лицьовою поверхнею з листів пластмаси або 

текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 96,25



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 11,54

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,15



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,20

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,55



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 794,00

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 46,73



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,00

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,74



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 75,42

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,02



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,18

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,03



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,30

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,00



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2 923,32

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 333,43



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

141,00

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 44,95



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 118,27

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 11,55



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 4,04

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,49



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 114,03

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мальта 23,82



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 4,04

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 9,74



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,04

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

194,77



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,76

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 36,76



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,51

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,96



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,40

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,40



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 63,68

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,12



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,62

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,03



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 166,90

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,80



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,00

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

100,64



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

877,25

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 24,96



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 83,04

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,63



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,03

420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

55,56



420232 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: вироби, які, як правило, носяться у 

кишенях або дамських сумочках 

(шкіргалантерея): з лицьовою поверхнею з 

листів пластмаси або текстильних матеріалів:

Чернігівська 

митниця ДФС

53,37

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 27,26

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,30

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 153,31



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,01

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 47,04



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 278,28

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Індія 65,63



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 384,27

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 225,65



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

104,83

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 115,77



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 118,91

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 41,43



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 35,12

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,50



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,01

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,30



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,49

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 334,89



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 24,69

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 42,25



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 44,36

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 239,06



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 551,37

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 58,59



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 439,02

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 57,71



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 79,64

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 148,75



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

485,26

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,06



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 53,97



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 25,40

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,02



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,00

420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,01



420291 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з 

натуральної шкіри або з композиційної шкіри:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,00

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 23,04



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 4,80

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Угорщина 3,61



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 4,74

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,13



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,04

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 10,43



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Житомирська 

митниця ДФС

Україна 19,71

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,85



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 51,83

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 71,67



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 80,35

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,01



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

51,80

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

17,92



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

64,44

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

42,68



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

344,62

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2 182,50



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Австралія 35,08

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,16



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,20



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Йорданія 20,00

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 34,62



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,60

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 37,46



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,19

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,62

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,97



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,40

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 55,04



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,02

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,30



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 58,14

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,71



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 260,21

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,07



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,78

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,44



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,51

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,95



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,42

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

46,82



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 57,53

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,60



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 8,98

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 11,13



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,45

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 35,13



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 16,38

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 23,81



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 37,05

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 31,01



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 21,19

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 10,93



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 17,06

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,02



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

56,58

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 147,87



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

31,12

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 57,05



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,30

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 56,63



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 47,09

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 25,17



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 52,35

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 44,52



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 23,45

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 16,89



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 23,34

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,96



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,42

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,13



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

103,64

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,52



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

32,88

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

47,32



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

89,01

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

46,10



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

20,72

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

39,34



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австралія 3,30

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 4,12



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

332,60

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,12



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,04

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,64



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,17

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 35,15

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,16



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,00

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 64,58



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,37

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 44,00



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,44

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,40



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,78

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 47,56



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,72

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,04



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,51

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,78



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,41

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,63



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,70

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,28



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,30

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,60



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,56

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,57



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,85

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,80



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,30

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,62



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,69

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,00



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,50

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,90



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,93

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,58



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,37

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

28,27



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

40,86

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 37,45



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,94

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,99



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 46,10

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 33,93



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 7,32

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,01



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 31,10

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 8,75



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 11,04

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 33,95



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 12,99

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 49,24



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 121,68

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,00



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 34,85

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 26,64



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 43,85

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 16,76



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 43,63

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 11,80



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 6,56

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 3,32



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 162,90

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 4,98



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 28,16

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,00



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 49,75

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 13,76



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,70

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

46,61



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 3,10

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,02



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 19,80

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,00



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 39,31

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,86



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,02

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Полтавська 

митниця ДФС

56,12



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,02

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 27,98



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 568,17

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 6,31



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,08

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 4,33



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

16,81

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,08



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,02

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,00



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 124,00

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,00



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,05

420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,05



420292 Саквояжі, чемодани, дорожні дамські сумки-

чемоданчики, кейси для ділових паперів, 

портфелі, шкільні ранці, футляри та чохли для 

окулярів, біноклів, фото-, кіно- та відеокамер, 

для музичних інструментів, зброї, кобури та 

аналогічні чохли; сумки дорожні, сумки-термоси 

для харчових продуктів та напоїв, сумочки для 

косметики, рюкзаки, сумочки дамські, сумки 

господарські, портмоне, гаманці, футляри для 

географічних карт, портсигари, кисети, сумки 

для робочих інструментів, сумки спортивні, 

футляри для пляшок, пудрениці, скриньки для 

ювелірних виробів, футляри для різальних 

предметів та аналогічні речі, виготовлені з 

натуральної або композиційної шкіри, 

пластмасових листів або текстильних 

матеріалів, вулканізованих волокон або 

картону, або з повним покриттям усієї поверхні 

або переважно покриті такими матеріалами чи 

папером: інші: з лицьовою поверхнею з листів 

пластмаси або текстильних матеріалів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Угорщина 4,50

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 11,20

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,80

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 15,47

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

160,67

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 26,26

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 6 941,73

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 46,02

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 32,59

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,70

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 17,11



420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 94,30

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 283,75

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 696,04

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 359,87

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 32,29

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 6,82

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 313,55

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 107,43

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

81,69

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 121,52

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,76

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 69,07

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 131,40

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,34

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 174,55

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 141,84

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,90

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,80



420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,00

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,28

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 15,59

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,64

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Пакистан 32,00

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 8,60

420329 Предмети одягу та додаткові речі до одягу, з 

натуральної або композиційної шкіри: 

рукавички, мітенки та рукавиці: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 9,55

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 737,81

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,09

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 178,22

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 6,89

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

митниця ДФС

758,58

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

митниця ДФС

440,42

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,05

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 442,99

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 425,56

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,60

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 159,50

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

163,23

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

221,16



420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 276,20

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 415,28

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 106,25

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 151,35

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

28,48

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,60

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,60

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 40,26

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,46

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,39

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

758,41

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 12,62

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 1 939,20

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

199,83

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 78,61

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,80

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,21

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,60

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,60

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 1,80



420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 455,25

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 62,63

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,76

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 1,80

420500 Інші вироби з натуральної або композиційної 

шкіри:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

430219 Хутрові шкурки дублені або вичинені 

(включаючи голови, хвости, лапи та інші 

частини або обрізки хутрових шкурок), 

нез’єднані або з’єднані (без додавання інших 

матеріалів), крім включених до товарної позиції 

4303: шкурки цілі, з головою, хвостом, лапами 

або без них, незібрані: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 33,18

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 77,41

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

митниця ДФС

Китай 177,66

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,54

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

272,88

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3 542,77

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 312,62

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

936,30

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2 667,60

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 388,11

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 523,61

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 51,50

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,40

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,50



430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 153,10

430310 Одяг з хутра, речі для одягу з хутра та інші 

вироби з натурального хутра: одяг з хутра, речі 

для одягу з хутра:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 392,12

440710 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, 

розділені на шари або лущені, стругані або 

нестругані, шліфовані або нешліфовані, які 

мають або не мають торцеві з’єднання, 

завтовшки більш як 6 мм: хвойних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,40

440710 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, 

розділені на шари або лущені, стругані або 

нестругані, шліфовані або нешліфовані, які 

мають або не мають торцеві з’єднання, 

завтовшки більш як 6 мм: хвойних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 2,39

440710 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, 

розділені на шари або лущені, стругані або 

нестругані, шліфовані або нешліфовані, які 

мають або не мають торцеві з’єднання, 

завтовшки більш як 6 мм: хвойних порід:

Рівненська 

митниця ДФС

0,09

440710 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, 

розділені на шари або лущені, стругані або 

нестругані, шліфовані або нешліфовані, які 

мають або не мають торцеві з’єднання, 

завтовшки більш як 6 мм: хвойних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,46

440729 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, 

розділені на шари або лущені, стругані або 

нестругані, шліфовані або нешліфовані, які 

мають або не мають торцеві з’єднання, 

завтовшки більш як 6 мм: з деревини тропічних 

порід, зазначених у примітці 2 до товарних 

підпозицій цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Конго 1,49

440799 Лісоматеріали розпиляні або розколоті уздовж, 

розділені на шари або лущені, стругані або 

нестругані, шліфовані або нешліфовані, які 

мають або не мають торцеві з’єднання, 

завтовшки більш як 6 мм: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 0,87

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 5,35

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Румунія 4,63



440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,20

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 12,33

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,20

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10,47

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,05

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,90

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,95



440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Естонія 1,20

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,16

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,58

440890 Листи для облицювання (включаючи листи, 

отримані розділенням шаруватої деревини), 

листи для клеєної фанери або для подібної 

шаруватої деревини та інші лісоматеріали, 

розпиляні уздовж, розділені на шари або 

лущені, стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання завтовшки не більш як 6 мм: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Австрія 4,32

440910 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з хвойних порід:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,83

440910 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з хвойних порід:

Київська 

митниця ДФС

Сербія 3,78



440910 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з хвойних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,53

440910 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з хвойних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 1,41

440910 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з хвойних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,88

440910 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з хвойних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,15

440910 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з хвойних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,42



440929 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з листяних порід: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,78

440929 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з листяних порід: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 13,38

440929 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з листяних порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 1,86

440929 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з листяних порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 1,56

440929 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з листяних порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,89



440929 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з листяних порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 2,94

440929 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з листяних порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 10,92

440929 Пилопродукція з деревини (включаючи 

дощечки та фриз для паркетного покриття 

підлоги, незібрані) у вигляді профільованого 

погонажу (з гребенями, пазами, шпунтовані, із 

стесаними краями, з’єднанням у вигляді 

напівкруглого калювання, фасонні, закруглені 

тощо) уздовж будь-яких країв чи площин, 

стругані або нестругані, шліфовані або 

нешліфовані, що мають або не мають торцеві 

з’єднання: з листяних порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,79

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,62

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 0,72

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 1,14



441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 0,17

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,22

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,18

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,19

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1,05

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 0,84

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,67

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Україна 0,54



441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

митниця ДФС

Данія 11,40

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,54

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 0,94

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,85

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,75

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,19

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,87



441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 0,78

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 0,35

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,42

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 1,60

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Одеська 

митниця ДФС

Румунія 0,42

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Рівненська 

митниця ДФС

Литва 0,36

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,21

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 1,17



441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 0,84

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,39

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,84

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Харківська 

митниця ДФС

Румунія 0,34

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 0,38

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 0,39

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 0,81



441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,03

441011 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

деревостружкові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Австрія 0,84

441012 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

з орієнтованою стружкою (OSB):

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 0,27

441012 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

з орієнтованою стружкою (OSB):

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 0,26

441012 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

з орієнтованою стружкою (OSB):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 0,40

441012 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

з орієнтованою стружкою (OSB):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,26

441012 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

з орієнтованою стружкою (OSB):

Одеська 

митниця ДФС

Румунія 0,27

441012 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

з орієнтованою стружкою (OSB):

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,30



441012 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

з орієнтованою стружкою (OSB):

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 0,30

441012 Плити деревостружкові, плити з орієнтованою 

стружкою (OSB) або аналогічні плити 

(наприклад вафельні плити) з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів, просочені або 

не просочені смолами або іншими органічними 

зв’язувальними речовинами: з деревини: плити 

з орієнтованою стружкою (OSB):

Чернівецька 

митниця ДФС

Білорусь 0,26

441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,33

441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,41

441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 0,32

441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,80

441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,38

441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,38

441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 2,27



441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Херсонська 

митниця ДФС

Румунія 0,44

441112 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки не більш як 5 мм:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 0,41

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 0,67

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,66

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,77

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 1,12

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 0,53

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 0,82



441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 0,93

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,28

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,81

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,72

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,74

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,72

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,72

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,65



441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 0,89

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,89

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,45

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,98

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 1,01

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,66

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,79

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,82



441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,26

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,49

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,25

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,64

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,78

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,88

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,72

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 1,08



441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 1,02

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 0,72

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,77

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,60

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 0,85

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,60

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 0,98

441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,50



441113 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 5 мм, але не більш як 9 мм:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 0,96

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 0,74

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 0,35

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,88

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 1,31

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,52

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,84

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Волинська 

митниця ДФС

Португалія 1,25

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,28



441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 4,31

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,69

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,39

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,79

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,60

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,16

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 0,84

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,22

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,05



441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,59

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,66

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,46

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,81

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,48

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,25

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,00

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 2,32

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,89



441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 0,95

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,96

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,38

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 0,90

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,48

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 0,38

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,55

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 0,99

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Херсонська 

митниця ДФС

Білорусь 0,21



441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 0,40

441114 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: плити 

деревоволокнисті середньої густини (MDF): 

завтовшки більш як 9 мм:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 1,23

441192 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною більш як 

0,8 г/см3:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 2,01

441192 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною більш як 

0,8 г/см3:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,32

441192 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною більш як 

0,8 г/см3:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,82

441192 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною більш як 

0,8 г/см3:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 2,09

441193 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною більш як 

0,5 г/см3, але не більш як 0,8 г/см3:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,03

441193 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною більш як 

0,5 г/см3, але не більш як 0,8 г/см3:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,78

441194 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною не більш 

як 0,5 г/см3:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 2,02

441194 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною не більш 

як 0,5 г/см3:

Волинська 

митниця ДФС

0,76



441194 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною не більш 

як 0,5 г/см3:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,81

441194 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною не більш 

як 0,5 г/см3:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,43

441194 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною не більш 

як 0,5 г/см3:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 0,72

441194 Плити деревоволокнисті з деревини або з 

інших здерев’янілих матеріалів з додаванням 

або без додавання смол або інших органічних 

зв’язувальних речовин: інші: густиною не більш 

як 0,5 г/см3:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,60

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,55

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,73

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,54

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 1,18

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Київська 

митниця ДФС

Китай 0,69



441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,59

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,48

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,76

441232 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інша фанера клеєна, яка складається 

винятково з листів деревини (іншої, ніж 

бамбук), кожний лист завтовшки не більш як 

6 мм: інша, що має хоча б один зовнішній шар 

з деревини листяних порід:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,58

441294 Фанера клеєна, панелі фанеровані та 

аналогічні матеріали з шаруватої деревини: 

інші: брускові, шаруваті та рейкові столярні 

(деревні) плити:

Волинська 

митниця ДФС

Румунія 1,15

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,43

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 14,65

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 231,41

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,66

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4,44

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,40



441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,69

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,74

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,64

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,64

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,45

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 23,50

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,11

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 39,66

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 18,72

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,99

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 12,85

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,43

441400 Рами дерев’яні для картин, фотографій, 

дзеркал тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 13,11

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Волинська 

митниця ДФС

1,30

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Волинська 

митниця ДФС

Індія 1,97



441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Волинська 

митниця ДФС

Болгарія 1,48

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,51

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 1,47

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 4,13

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Запорізька 

митниця ДФС

0,26

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Київська 

митниця ДФС

25,79

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,84



441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,95

441510 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та інша аналогічна тара; барабани (котушки) 

для кабелів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

0,46

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,40

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,57

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Закарпатська 

митниця ДФС

1,34

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,05

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,80



441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 0,80

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,00

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,54

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 0,33

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,41

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

0,30

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,50

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,66



441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Львівська 

митниця ДФС

Латвія 0,89

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,35

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,61

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 2,90

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,59

441520 Ящики, коробки, пакувальні корзини, барабани 

та аналогічна тара з деревини; дерев’яні 

барабани (котушки) для кабелів; піддони, 

піддони з бортами та інші дерев’яні 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні: 

піддони, дерев’яні піддони з бортами та інші 

завантажувальні щити; обичайки дерев’яні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 0,55

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,50

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,69



441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 4,29

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,74

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 2,37

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 7,77

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,87

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 3,22

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 2,74

441810 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: вікна, двері балконні та їх рами і 

наличники:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,38

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,02

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,69

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10



441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,50

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,66

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 5,08

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,50

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,57

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,57

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 13,15

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,18

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,31

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10



441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,15

441820 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: двері та їх рами, наличники і пороги:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,96

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,60

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,16

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,40

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,83

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 0,72

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,20



441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 2,00

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,09

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,87

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 2,56

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,10

441890 Вироби столярні та теслярські будівельні 

деталі, включаючи пористі дерев’яні панелі, 

зібрані панелі для підлоги, ґонт і дранку для 

покрівель: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,08

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 7,15

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,43

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,44

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 8,73

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,14

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 52,97

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,00

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Японія 235,53

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,60

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,82

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,02

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 39,45

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,09



441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Гонконг 9,85

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 7,36

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 15,72

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 9,00

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,60

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,52

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,10

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,61

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,78

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,66

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,70

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,02

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,02

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,00

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,35

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Албанія 47,27

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 25,74

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 23,51

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,13



441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,08

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,31

441900 Посуд та прибори столові або кухонні, 

дерев’яні:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 5,19

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,02

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,75

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 163,24

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,00

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 6,51

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 5,01

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 517,38



442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,93

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,17

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,00

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,02

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,20

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,00

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,99

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,36



442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,49

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 5,78

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,02

442010 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: статуетки та інші 

декоративні вироби дерев’яні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 14,36

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,47

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 6,13

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,45

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 54,25



442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,95

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,62

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,03

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,02

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 5,75

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,05

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,02

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,11



442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 29,55

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,36

442090 Вироби дерев’яні мозаїчні та інкрустовані; 

шкатулки та коробки для ювелірних або 

ножових виробів та аналогічні вироби, 

дерев’яні; статуетки та інші декоративні 

вироби, дерев’яні; предмети меблів, що не 

належать до групи 94: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,02

442190 Інші вироби з дерева: інші: Вінницька 

митниця ДФС

Китай 8,98

442190 Інші вироби з дерева: інші: Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,23

442190 Інші вироби з дерева: інші: Волинська 

митниця ДФС

Польща 8,72

442190 Інші вироби з дерева: інші: Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,01

442190 Інші вироби з дерева: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,48

442190 Інші вироби з дерева: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,29

442190 Інші вироби з дерева: інші: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 3,50

442190 Інші вироби з дерева: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Китай 24,44

442190 Інші вироби з дерева: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 4,89

442190 Інші вироби з дерева: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Данія 4,00

442190 Інші вироби з дерева: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,81

442190 Інші вироби з дерева: інші: Житомирська 

митниця ДФС

Україна 2,92

442190 Інші вироби з дерева: інші: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

216,60

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

митниця ДФС

Литва 3,22

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

митниця ДФС

Польща 6,35

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

митниця ДФС

Іспанія 9,79

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 1,89



442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,17

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,10

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

митниця ДФС

3,48

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

митниця ДФС

Китай 16,20

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,52

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 7,18

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 22,59

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,03

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 21,43

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,45

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 6,13

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 14,96

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,00

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

52,26

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,35

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,76

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,56

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,40

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,68



442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,44

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,54

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,66

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,66

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,09

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 15,37

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 9,05

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 16,05

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10,47

442190 Інші вироби з дерева: інші: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,23

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,63

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,50

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 10,78

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Словенія 2,60

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,56

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 103,93

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Данія 3,46

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

93,61

442190 Інші вироби з дерева: інші: Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,02

442190 Інші вироби з дерева: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,66

442190 Інші вироби з дерева: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,00

442190 Інші вироби з дерева: інші: Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,49

442190 Інші вироби з дерева: інші: Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 2,63



442190 Інші вироби з дерева: інші: Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,05

442190 Інші вироби з дерева: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 4,89

442190 Інші вироби з дерева: інші: Рівненська 

митниця ДФС

Польща 7,32

442190 Інші вироби з дерева: інші: Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,70

442190 Інші вироби з дерева: інші: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 7,28

442190 Інші вироби з дерева: інші: Харківська 

митниця ДФС

Польща 3,00

442190 Інші вироби з дерева: інші: Харківська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

4,60

442190 Інші вироби з дерева: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,60

442190 Інші вироби з дерева: інші: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,56

442190 Інші вироби з дерева: інші: Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,59

442190 Інші вироби з дерева: інші: Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,61

450310 Вироби з натурального корка: корки та 

заглушки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 49,67

450310 Вироби з натурального корка: корки та 

заглушки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 29,56

450310 Вироби з натурального корка: корки та 

заглушки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 11,71

450310 Вироби з натурального корка: корки та 

заглушки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

76,83

450310 Вироби з натурального корка: корки та 

заглушки:

Одеська 

митниця ДФС

Португалія 16,77

450310 Вироби з натурального корка: корки та 

заглушки:

Тернопільська 

митниця ДФС

Португалія 26,21

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 3,59

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Волинська 

митниця ДФС

Португалія 2,99

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 3,79



450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Донецька 

митниця ДФС

Португалія 17,19

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 7,54

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 6,94

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 4,56

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

170,11

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,19

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 10,13

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 18,40

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

229,19

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,75

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Одеська 

митниця ДФС

Португалія 4,62



450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Одеська 

митниця ДФС

Португалія 6,19

450410 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: блоки, плити, листи та 

смуги; плитки будь-якої форми; суцільні 

циліндри, включаючи диски:

Одеська 

митниця ДФС

Португалія 5,08

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 4,37

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 12,08

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,64

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,88

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,26

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 45,96

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 216,71

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 59,72

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 49,59

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,15

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,41

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

14,18

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,49

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 61,78

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00



450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

63,13

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 20,04

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 25,05

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Португалія 23,16

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Іспанія 31,11

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 85,23

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 29,29

450490 Корок агломерований, пресований (з 

використанням сполучних речовин або без 

них) і вироби з нього: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Угорщина 44,30

460121 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): килимки, циновки, рогожі та ширми з 

рослинних матеріалів: з бамбука:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,66

460121 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): килимки, циновки, рогожі та ширми з 

рослинних матеріалів: з бамбука:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,09

460121 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): килимки, циновки, рогожі та ширми з 

рослинних матеріалів: з бамбука:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,07



460129 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): килимки, циновки, рогожі та ширми з 

рослинних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 7,15

460192 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): інші: з бамбука:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,38

460192 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): інші: з бамбука:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,66

460192 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): інші: з бамбука:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,77

460192 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): інші: з бамбука:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,00

460194 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): інші: з інших рослинних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,37



460194 Плетені та подібні вироби з матеріалів для 

плетіння, зібрані або не зібрані у смуги; 

матеріали для плетіння, плетені та аналогічні 

вироби з матеріалів для плетіння, зв’язані у 

паралельні пасма або сплетені у вигляді 

листів, закінчені або незакінчені вироби 

(наприклад, килимки, циновки, рогожі та 

ширми): інші: з інших рослинних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,40

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,91

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,91

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 4,24

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,36

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,94

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,59

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,19

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,70

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,75

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 4,75

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 8,97

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,20



460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,20

460219 Кошикові, плетені та інші вироби, виготовлені 

беспосередньо за формою з матеріалів для 

плетіння або виробів товарної позиції 4601; 

вироби з люфи: з рослинних матеріалів: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,46

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 0,15

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Київська 

митниця ДФС

Латвія 0,17

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Київська 

митниця ДФС

Молдова 0,18

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Київська 

митниця ДФС

Польща 0,20

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 0,16

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Київська 

митниця ДФС

Румунія 0,19

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,20

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Львівська 

митниця ДФС

Молдова 0,16



470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 0,15

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,18

470730 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): папір або картон, одержані головним 

чином з механічної деревної маси (наприклад, 

газети, журнали та аналогічна друкована 

продукція):

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 0,16

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Волинська 

митниця ДФС

Румунія 0,16

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,16

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Волинська 

митниця ДФС

Угорщина 0,16

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Волинська 

митниця ДФС

Болгарія 0,16

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,16

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 0,16

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Житомирська 

митниця ДФС

Молдова 0,17

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Житомирська 

митниця ДФС

Угорщина 0,16

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 0,17

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 0,17

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,17

470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19



470790 Папір та картон для утилізації (макулатура та 

відходи): інші, включаючи несортовані відходи 

та макулатуру:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,16

480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,63

480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,77

480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 1,13

480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,94

480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,85



480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,84

480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 1,20

480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,57

480240 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір, що використовується як 

основа для шпалер:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,20

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,92



480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,69

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Португалія 1,37

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,72

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,75



480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,79

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,71

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,14

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,79



480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,82

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,84

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,79

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,86



480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,77

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,77

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,07

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 0,76



480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,72

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,77

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,78

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,74



480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,88

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,72

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,73

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,82



480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 2,41

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 0,83

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 1,04

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,97



480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,89

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,75

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,77

480255 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г у рулонах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,80



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Волинська 

митниця ДФС

0,83

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 1,38

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,76



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,80

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,81

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,85



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 0,81

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,79

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 0,95



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 0,82

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,81

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,78



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Запорізька 

митниця ДФС

Словаччина 0,89

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,92

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

митниця ДФС

Польща 0,87



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 0,80



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 0,81

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,76

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,40



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 0,97

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 1,28

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 0,93



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,78

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 0,80

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 0,81



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,65

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 0,89

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 0,91



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,83

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 0,92

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 1,08



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 0,78

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 0,80

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 0,81



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,82

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,78

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 1,33



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,79

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 0,93

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Львівська 

митниця ДФС

Португалія 1,06



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,73

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 0,77

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Рівненська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,81



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Рівненська 

митниця ДФС

Австрія 0,92

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,78

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 0,81



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Сумська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,84

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,78

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,81



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,77

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,77

480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Чернівецька 

митниця ДФС

Словаччина 0,78



480256 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 40 г або 

більше, але не більш як 150 г в аркушах з 

розміром однієї сторони не більш як 435 мм, а 

іншої - не більш як 297 мм у розгорнутому 

вигляді:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,83

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,06

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 1,00

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словаччина 0,78



480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,78

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 1,49

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 1,11

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Запорізька 

митниця ДФС

Словаччина 0,78



480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,76

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 1,37

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 0,78

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,25



480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,79

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,82

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 1,38

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,83



480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,82

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 0,77

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,75

480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 1,19



480258 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: папір та картон інші, без вмісту 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, або ті, в яких такі 

волокна становлять не більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,99

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 0,65

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,47

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 4,97



480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,18

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,67

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 0,65

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 0,62



480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,64

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,56

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 0,56

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,70



480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 0,52

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,70

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,19

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 1,03



480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,64

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,75

480261 Папір та картон некрейдовані ґатунків, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей, та неперфоровані карти і 

неперфоровані паперові стрічки, в рулонах або 

прямокутних (включаючи квадратні) аркушах 

будь-якого розміру, крім паперу товарної 

позиції 4801 або 4803; папір та картон ручного 

відливання: інші папір та картон, з вмістом 

волокон, одержаних механічним або хіміко-

механічним способом, більш як 10 мас.% 

загальної маси волокна: у рулонах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,60

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Волинська 

митниця ДФС

Туреччина 1,20



480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,94

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 9,07

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 1,01

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Волинська 

митниця ДФС

Румунія 1,10

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 1,15



480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,94

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 11,66

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,05

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1,68

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,75



480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,93

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,06

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,59

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,17

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,30



480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,26

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,40

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,65

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,50

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,43



480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,15

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,24

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,81

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,40

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,11



480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 1,18

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,16

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Полтавська 

митниця ДФС

1,50

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 1,08

480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 0,93



480300 Паперові туалетні серветки або серветки для 

обличчя, рушники або пелюшки, скатертини та 

аналогічні види паперу господарсько-

побутового або санітарно-гігієнічного 

призначення, целюлозна вата і полотно з 

целюлозних волокон, креповані або 

некреповані, тиснені або нетиснені, гофровані 

або негофровані, перфоровані або 

неперфоровані, з забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в аркушах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,07

480411 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: крафт-лайнер: 

невибілені:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,65

480411 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: крафт-лайнер: 

невибілені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,62

480411 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: крафт-лайнер: 

невибілені:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,36

480419 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: крафт-лайнер: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,04

480419 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: крафт-лайнер: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,70

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,79

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,77

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,78

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Швеція 0,78

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

0,78

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,81



480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 0,89

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,79

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 0,82

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,04

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 0,86

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,82

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Хмельницька 

митниця ДФС

0,81

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 0,75

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Чернігівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,81

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Чернігівська 

митниця ДФС

Естонія 0,81

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 0,76

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

480421 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: невибілений:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 0,81

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Швеція 1,07



480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,99

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,01

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,94

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,02

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,04

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 1,05

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,00

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,98

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

0,92

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,00

480429 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: мішковий 

крафт-папір: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,97

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,75

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,90



480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,00

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,47

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,51

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,87

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,99

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,55

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,49

480431 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: невибілені:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,70

480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,63

480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,01

480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

50,21



480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,55

480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,03

480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,18

480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 1,07

480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,63

480439 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір і крафт-картон, з масою 1 м2 150 г або 

менше: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,81

480459 Крафт-папір і крафт-картон, некрейдовані, у 

рулонах або в аркушах, крім включених до 

товарної позиції 4802 або 4803: інші крафт-

папір та крафт-картон, з масою 1 м2 225 г або 

більше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,06

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 0,42

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 0,40

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Вінницька 

митниця ДФС

Угорщина 0,38

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Волинська 

митниця ДФС

Литва 0,40



480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 0,42

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 0,52

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,43

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,36

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 0,34

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,33

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Угорщина 0,36

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Херсонська 

митниця ДФС

Австрія 0,46

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Херсонська 

митниця ДФС

Угорщина 0,44

480519 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: папір для 

гофрування: інший:

Чернігівська 

митниця ДФС

Литва 0,40



480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,85

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 0,84

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,36

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,78

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,20

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,24

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 1,23

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,78

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,59

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,34

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 0,65



480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,33

480593 Інші папір та картон, некрейдовані, у рулонах 

або в аркушах, не піддані додатковому 

обробленню або оброблені, як обумовлено 

приміткою 3 до цієї групи: інші: з масою 

1 м2 225 г або більше:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 10,59

480640 Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, 

калька і пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в 

аркушах: пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 32,66

480640 Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, 

калька і пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в 

аркушах: пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,62

480640 Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, 

калька і пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в 

аркушах: пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,45

480640 Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, 

калька і пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в 

аркушах: пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,99

480640 Пергамент рослинний, жиронепроникний папір, 

калька і пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий, у рулонах або в 

аркушах: пергамін та інший лощений папір, 

прозорий або напівпрозорий:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,70

480700 Папір та картон багатошарові (виготовлені 

методом склеювання за допомогою адгезиву 

плоских шарів паперу або картону), які не 

мають поверхневого покриття або просочення, 

армовані або неармовані, у рулонах або в 

аркушах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,28

480700 Папір та картон багатошарові (виготовлені 

методом склеювання за допомогою адгезиву 

плоских шарів паперу або картону), які не 

мають поверхневого покриття або просочення, 

армовані або неармовані, у рулонах або в 

аркушах:

Запорізька 

митниця ДФС

Швейцарія 4,60

480700 Папір та картон багатошарові (виготовлені 

методом склеювання за допомогою адгезиву 

плоских шарів паперу або картону), які не 

мають поверхневого покриття або просочення, 

армовані або неармовані, у рулонах або в 

аркушах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,64



480700 Папір та картон багатошарові (виготовлені 

методом склеювання за допомогою адгезиву 

плоских шарів паперу або картону), які не 

мають поверхневого покриття або просочення, 

армовані або неармовані, у рулонах або в 

аркушах:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,78

480700 Папір та картон багатошарові (виготовлені 

методом склеювання за допомогою адгезиву 

плоских шарів паперу або картону), які не 

мають поверхневого покриття або просочення, 

армовані або неармовані, у рулонах або в 

аркушах:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 0,64

480700 Папір та картон багатошарові (виготовлені 

методом склеювання за допомогою адгезиву 

плоских шарів паперу або картону), які не 

мають поверхневого покриття або просочення, 

армовані або неармовані, у рулонах або в 

аркушах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,56

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,71

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,82



481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,77

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,99

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,95



481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,92

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,75

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,78



481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 0,90

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 13,57

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,49



481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 1,96

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,75

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,76



481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,17

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,03

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,03



481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Японія 0,80

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,57

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 0,61



481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,70

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,71

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,86



481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,76

481029 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: папір та картон, що використовуються 

для письма, друку або інших графічних цілей, з 

вмістом волокон більш як 10 мас.% загальної 

маси волокна, одержаних механічним або 

хіміко-механічним способом: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,88

481032 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: крафт-папір та картон, крім тих, що 

використовуються для письма, друку або інших 

графічних цілей: вибілені рівномірно по всій 

масі, в яких більш як 95 мас.% загальної маси 

волокна становлять деревні волокна, одержані 

хімічним способом, з масою 1 м2 більш як 

150 г:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,90



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 0,59

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 0,66

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 1,05

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

0,67

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 1,21



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 0,59

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 0,90

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,66

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1,66

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 0,60



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,14

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 1,08

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,69

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,85

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,95



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,89

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 0,84

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

0,60

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,09

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,08



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 0,59

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 0,67

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 1,25

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 1,22

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 1,32



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,18

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 0,92

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,04

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 0,52

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,74



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 0,89

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,13

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 0,59

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,84

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Полтавська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,20



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2,27

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,90

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Рівненська 

митниця ДФС

0,89

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Сербія 0,59

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 2,95



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 1,10

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 1,24

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Швеція 2,28

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 0,78

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

0,83



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,09

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,82

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,80

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 0,70

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Австрія 0,60



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Черкаська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,24

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 1,11

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 1,07

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Черкаська 

митниця ДФС

1,10

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Черкаська 

митниця ДФС

Австрія 0,67



481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,19

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Фінляндія 3,31

481092 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: багатошарові:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,98

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 1,02

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 0,99



481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,04

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

1,14

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,91

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 28,39

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,95



481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,00

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Австрія 0,97

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

1,73

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

1,20

481099 Папір та картон, покриті з одного або двох 

боків каоліном (китайською глиною) або іншими 

неорганічними речовинами, з використанням 

сполучної речовини або без неї, та без будь-

якого іншого покриття, із забарвленою або 

незабарвленою поверхнею, з декорованою або 

недекорованою поверхнею, надруковані або 

ненадруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах, будь-якого 

розміру: інші папір та картон: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Швеція 1,24



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 24,51

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 3,11

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,98

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,31

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 2,12

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 1,88

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 11,01



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 14,64

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 8,89

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 9,05

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 20,56

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 5,96

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,75

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,01



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4,14

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,68

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,09

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,47

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,45

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,03

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

111,15



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,32

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

митниця ДФС

Люксембург 2,23

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 8,30

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,03

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,64

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,53

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,86



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,50

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,42

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 16,62

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,11

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,60

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,26

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,35



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 3,89

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 2,03

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,20

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,24

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Люксембург 2,16

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,35

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 67,41



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,44

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

35,17

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 6,67

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,35

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 23,19

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Люксембург 3,30



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,15

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,02

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,33

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,14

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,15

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 2,03

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 2,54



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 5,85

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,09

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 134,23

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,75

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,97

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

299,08



481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Харківська 

митниця ДФС

Люксембург 1,95

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,59

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 3,54

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,40

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Хмельницька 

митниця ДФС

Молдова 106,84

481141 Папір, картон, целюлозна вата та полотна з 

целюлозних волокон, з покриттям, просочені, із 

забарвленою або декорованою поверхнею або 

надруковані, у рулонах або в прямокутних 

(включаючи квадратні) аркушах будь-якого 

розміру, крім товарів, що зазначені у товарній 

позиції 4803, 4809 або 4810: папір та картон, 

гумовані або клейкі: самосклеювальні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 2,40

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,71

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 21,25



481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,64

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,53

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Японія 11,72

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,19

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Полтавська 

митниця ДФС

Австрія 6,78

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 11,68

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 6,17

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 2,22

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,31

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Чернігівська 

митниця ДФС

Австрія 6,38

481390 Папір цигарковий, розрізаний або не 

розрізаний за розміром чи у формі книжечок 

або трубок: інший:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,39

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 25,38

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,27

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,26

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

30,52

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

2,00

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,50

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00



481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,97

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 52,62

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,00

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Фінляндія 10,02

481490 Шпалери та аналогічні настінні покриття; папір 

прозорий для вікон: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

6,50

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,71

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,57

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 1,66



481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 1,70

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,94

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

митниця ДФС

Литва 1,25

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,12



481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,67

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

3,67

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,93

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,57



481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 1,33

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,35

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,67

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,94



481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,92

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 1,50

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,99

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,84



481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 1,73

481810 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: туалетний папір:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,17

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Волинська 

митниця ДФС

Румунія 1,83

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,63



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 31,16

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 1,60

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,92

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 1,79



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 2,15

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 1,91

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 1,95

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,49



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,93

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

митниця ДФС

Франція 4,50

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,20

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

митниця ДФС

Японія 116,43



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,71

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

митниця ДФС

Канада 1,52

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,41

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,41



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,27

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 2,42

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,82

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,15



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 2,20

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

80,83

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 160,21

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,65



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,45

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 2,18

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,59

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,53



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,17

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,20

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,93

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

35,61



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,60

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,12

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,81

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,58



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,86

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,44

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 4,16

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 2,97



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 6,19

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 2,52

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,38

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 2,08



481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,20

481820 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: носовики, серветки 

косметичні та рушники для рук:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,07

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,54

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 1,01



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,78

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Волинська 

митниця ДФС

1,72

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,97

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 12,14



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 6,91

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,11

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 6,13

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 17,27



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,59

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,53

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,54

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,96



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

78,09

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,81

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,34

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5 034,29



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,94

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,23

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 508,50

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,43



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,31

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 2,16

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,34

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,74



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,40

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,19

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 19,58

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,86



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,11

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,70

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,45

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,54



481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,15

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,16

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,90

481890 Папір туалетний та аналогічний папір, 

целюлозна вата або полотно з целюлозних 

волокон господарсько-побутового або 

санітарно-гігієнічного призначення, у рулонах 

завширшки не більш як 36 см або розрізані за 

розміром або формою; носовики, серветки 

косметичні, рушники, скатертини та столові 

серветки, гігієнічні серветки, простирадла та 

інші вироби господарсько-побутового, 

санітарно-гігієнічного або медичного 

призначення, предмети одягу з паперової 

маси, паперу, целюлозної вати або полотна з 

целюлозного волокна: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 1,08



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 10,30

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 4,77

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 7,20



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 121,61

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Франція 5,62

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,82



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,08



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,58

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 22,00

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 16,14



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Польща 13,19

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,25

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

158,81



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,60

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,06

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,59

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,30

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 16,94



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,27

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 9,04

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,02



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 18,69

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,32

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,02



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 1,56

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,22

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,00



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,62

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,28

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,39



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,20

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

12,15

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

19,65



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 169,83

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 3,02

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,05



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,17

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,05

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,16

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,58



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,44

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,92

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,12



482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,00

482010 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби, зошити, блокноти з промокальним 

папером, знімні переплетіння (для відривних 

аркушів або інші), папки, зшивачі, 

самокопіювальні ділові бланки, поаркушно 

прокладені копіювальні набори та інші 

канцелярські товари з паперу та картону; 

альбоми для зразків або колекцій та 

обкладинки для книжок з паперу або картону: 

журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, 

записні книжки, книжки для замовлень, книжки 

для квитанцій, блокноти для листів, книжки-

пам’ятки для нотаток, щоденники та аналогічні 

вироби:

Чернігівська 

митниця ДФС

5,44

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 31,23

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 18,25

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,05

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 5,29

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,16

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бангладеш 247,92



482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 24,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 265,75

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 3,27

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 123,22

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 6,70

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 108,50

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,95

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 146,40

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 72,59

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,70

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,10

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,26

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,01

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 17,16

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 17,16

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 3,41

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,44

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 27,63



482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 3,07

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 160,83

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,27

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,15

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 70,24

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,65

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

6,42

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

161,63

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

6,67

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,58

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4 140,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,80

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,50

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,49

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,33

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 36,61

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

108,45



482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

7,96

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,66

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

32,30

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,43

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

378,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

47,86

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

12,33

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,20

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,50

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 22,92

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

40,57

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,64

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 30,89

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 7,83

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 14,68

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 963,33

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 982,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,60



482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,55

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

490,20

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 11,56

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,89

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,89

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 6,66

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 29,67

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Одеська 

митниця ДФС

95,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Одеська 

митниця ДФС

105,44

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,18

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Сумська 

митниця ДФС

Польща 34,97

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,96

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 10,97

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 125,87

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Харківська 

митниця ДФС

284,84

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 26,00

482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 10,51



482110 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: 

надруковані:

Чернігівська 

митниця ДФС

40,63

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,00

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 8,07

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 11,18

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

159,39

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 15,90

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 9,16

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 80,00

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

102,44

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

650,00

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 45,33

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,10

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

митниця ДФС

Латвія 3,25

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 3,35

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 3,18

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,66

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,00

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 15,98

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,04

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 39,63

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 13,70

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 15,82

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,17



482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,76

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 15,21

482190 Етикетки та ярлики з паперу або картону будь-

які, надруковані або ненадруковані: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 166,02

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,32

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 3,02

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 13,91

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 24,89

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,61

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 6,11



482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,34

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,02

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,78

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 3,33

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,50

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,47

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,04



482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,24

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,56

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,22

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,31

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,38

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,73

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,42



482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,81

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,71

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,39

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,88

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,57

482369 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

підноси, тарелі (блюда), тарілки, чашки, 

стаканчики та аналогічні вироби з паперу або 

картону: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,10

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

51,74



482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

3,84

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,51

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 5,53

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Запорізька 

митниця ДФС

1,44

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,59

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 1,27

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,04

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 0,65



482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,99

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 125,60

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,50

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,34

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,24

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,00

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 13,60

482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,42



482370 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: 

вироби з паперової маси, формовані, вилиті 

або пресовані:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 11,14

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,00

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

113,30

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

150,25

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 1 288,18

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 48,84

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 107,33

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

208,62

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 1,59

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Данія 4,34



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,42

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

173,11

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

76,90

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 6,60

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 243,81

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

161,74

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 3,42

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,37

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 3,32

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,51

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Румунія 1,13



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 10,89

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 3,33

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 457,38

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 6,56

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 1,16

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 32,83

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,83

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,87

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 20,02

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 25,96



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 1 210,00

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 824,00

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5,06

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 10,34

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,67

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 52,86

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 16,65

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

124,76

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,32

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 27,85

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 10,81



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,27

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,61

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,22

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 10,32

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,29

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,27

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

527,76

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

203,73

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

6,18

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3,31

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 136,05



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

4,93

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 42,25

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 9,78

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,81

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,43

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 10,35

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 283,34

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,02

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

134,57

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

155,84



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

41,10

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,60

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,88

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,05

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,41

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 1,76

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 4,58

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 4,52

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 4,98

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2,22

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 251,18



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,66

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,35

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 317,05

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 405,16

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

131,90

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,99

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 2,85

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 6,10

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

436,67

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Канада 280,33

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,34



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

84,33

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 14,35

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,28

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,40

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,13

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,99

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 13,75

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

20,60

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,69

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 10,61

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 1,71



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,99

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 51,65

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 8,98

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 12,48

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

34,58

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Франція 60,00

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,85

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Україна 25,76

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Іспанія 215,00

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Південна 

Африка

69,00



482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 15,77

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,48

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 112,65

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 33,74

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 38,01

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,22

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Данія 116,50

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 67,57

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

49,22

482390 Інші папір та картон, целюлозна вата і полотна 

з целюлозних волокон розрізані за певною 

формою (або розмірами); інші вироби з 

паперової маси, паперу, картону, целюлозної 

вати або полотен з целюлозних волокон: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 2,93

490700 Поштові марки, гербові марки або аналогічні 

марки, непогашені, поточного або нового 

випуску в державі, в якій вони мають або 

будуть мати визначену номінальну вартість; 

гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції, 

облігації та аналогічні види цінних паперів:

Київська 

митниця ДФС

Вірменія 77,90



490700 Поштові марки, гербові марки або аналогічні 

марки, непогашені, поточного або нового 

випуску в державі, в якій вони мають або 

будуть мати визначену номінальну вартість; 

гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції, 

облігації та аналогічні види цінних паперів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 308,12

490700 Поштові марки, гербові марки або аналогічні 

марки, непогашені, поточного або нового 

випуску в державі, в якій вони мають або 

будуть мати визначену номінальну вартість; 

гербовий папір; банкноти; чекові книжки; акції, 

облігації та аналогічні види цінних паперів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 168,68

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

0,58

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 15,49

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Іспанія 2,02

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Латвія 4,22

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

22,61

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 7,12

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 3,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,77

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 3,15

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,02

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,16



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 0,95

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

8,16

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

803,16

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,02

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,04

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,44

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,15

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1,22

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 0,48

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 2,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2,26

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 16,39

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

14,41

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 6,85



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

8,96

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

В'єтнам 2,55

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 2,70

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

170,17

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

84,35

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бангладеш 2,90

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,07

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 1,15

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 3,15

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 1,16

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

3,36

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,02

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 2,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 6,00



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 4,18

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словенія 29,86

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 1,72

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

3,35

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

36,61

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

9,01

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

11,09

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

11,48

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

45,46

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

24,27

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 3,18

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,15



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,88

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Йорданія 11,43

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,47

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,64

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,13

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,85

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,35

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 0,64

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 35,40

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Франція 12,94

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 15,12

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 5,68



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 13,23

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 5,16

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 25,82

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 151,91

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2,58

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 22,43

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,29

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,32

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,27

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 2,02

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 20,48

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 4,72

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 4,84



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,94

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 0,91

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,67

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

митниця ДФС

4,47

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1,12

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 2,08

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 2,57

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 2,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 156,06

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,25

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 1,72

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 3,78

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 17,10

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,95



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,38

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

8,34

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,66

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,57

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,14

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 3,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 1,17

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,24

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 17,96

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 2,57

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 12,31

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 2,60

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,53

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,51



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,57

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,60

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 2,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

5,55

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

19,56

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,77

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

2,44

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1,39

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

5,35

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

99,64

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

19,27

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

19,73

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

43,37



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 6,65

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 2,58

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,46

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 6,23

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,37

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,75

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,96

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,14

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,80

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,13

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,34

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,20



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,10

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 2,31

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,78

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 2,59

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 2,64

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,29

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,51

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,36

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,56

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,19

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,61

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

7,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,58



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 3,48

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 90,72

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 5,27

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 46,58

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,89

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 4,60

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,93

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 13,97

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,06

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,33

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,84

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 21,59

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,54

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 3,01



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,83

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 10,78

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,59

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 2,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,28

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,40

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1,44

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,88

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,79

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,20

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,48

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,39

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 16,47

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 137,64



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 3,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 229,75

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,61

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 10,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 73,89

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 3,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 3,49

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 3,76

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

9,01

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 79,39

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 7,45

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,99

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,10

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 3,00



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 2,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 3,92

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 6,64

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 8,34

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 4,55

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

1,14

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,15

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,89

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Данія 3,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 6,05

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,81

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 6,05

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 4,84

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 3,00



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 4,75

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Тернопільська 

митниця ДФС

4,75

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,63

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 3,45

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,99

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 6,20

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

2,66

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,96

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 0,45

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 23,05

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,39

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,03

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,23

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 85,91



491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Херсонська 

митниця ДФС

Німеччина 52,10

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 1,12

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,96

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 3,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,89

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Черкаська 

митниця ДФС

Нідерланди 7,17

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 3,00

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Болгарія 2,02

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Чернівецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,54

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 2,28

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

2,50

491110 Інша друкована продукція, включаючи 

друковані репродукції та фотографії: матеріали 

рекламні торгові, товарні каталоги тощо:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1,15

500720 Тканини з шовкових ниток або з шовкових 

відходів: інші тканини з вмістом шовкових ниток 

або шовкових відходів не менш як 85 мас.%, 

крім шовкових гребеневих пачосів (бурети):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,08



500720 Тканини з шовкових ниток або з шовкових 

відходів: інші тканини з вмістом шовкових ниток 

або шовкових відходів не менш як 85 мас.%, 

крім шовкових гребеневих пачосів (бурети):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 135,49

500720 Тканини з шовкових ниток або з шовкових 

відходів: інші тканини з вмістом шовкових ниток 

або шовкових відходів не менш як 85 мас.%, 

крім шовкових гребеневих пачосів (бурети):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 6,79

500720 Тканини з шовкових ниток або з шовкових 

відходів: інші тканини з вмістом шовкових ниток 

або шовкових відходів не менш як 85 мас.%, 

крім шовкових гребеневих пачосів (бурети):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 70,49

500720 Тканини з шовкових ниток або з шовкових 

відходів: інші тканини з вмістом шовкових ниток 

або шовкових відходів не менш як 85 мас.%, 

крім шовкових гребеневих пачосів (бурети):

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

500790 Тканини з шовкових ниток або з шовкових 

відходів: інші тканини:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

510310 Відходи вовни або тонкого чи грубого волосу 

тварин, включаючи відходи від прядіння, за 

винятком розскубаної сировини: пачоси вовни 

чи тонкого волосу тварин:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,16

510610 Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована 

для роздрібної торгівлі: з вмістом вовни 

85 мас.% чи більше:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 13,52

510620 Пряжа з вовни кардочесаної, не розфасована 

для роздрібної торгівлі: з вмістом вовни менш 

як 85 мас.%:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,94

510710 Пряжа з вовни гребенечесаної, не 

розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 

вовни 85 мас.% чи більше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,65

510720 Пряжа з вовни гребенечесаної, не 

розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 

вовни менш як 85 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,51

510910 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, 

розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 

вовни або тонкого волосу тварин 85 мас.% або 

більше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,50

510910 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, 

розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 

вовни або тонкого волосу тварин 85 мас.% або 

більше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 11,46

510910 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, 

розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 

вовни або тонкого волосу тварин 85 мас.% або 

більше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,51

510910 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, 

розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 

вовни або тонкого волосу тварин 85 мас.% або 

більше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,53



510910 Пряжа з вовни або тонкого волосу тварин, 

розфасована для роздрібної торгівлі: з вмістом 

вовни або тонкого волосу тварин 85 мас.% або 

більше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,97

511119 Тканини з кардочесаної вовни чи 

кардочесаного тонкого волосу тварин: з 

вмістом вовни чи тонкого волосу тварин 

85 мас.% або більше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,01

511130 Тканини з кардочесаної вовни чи 

кардочесаного тонкого волосу тварин: інші 

змішані тканини з доданням головним чином 

або винятково синтетичних чи штучних 

штапельних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 12,20

511130 Тканини з кардочесаної вовни чи 

кардочесаного тонкого волосу тварин: інші 

змішані тканини з доданням головним чином 

або винятково синтетичних чи штучних 

штапельних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

511219 Тканини з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин: з 

вмістом вовни або тонкого волосу тварин 

85 мас.% або більше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,33

511219 Тканини з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин: з 

вмістом вовни або тонкого волосу тварин 

85 мас.% або більше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,01

511219 Тканини з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин: з 

вмістом вовни або тонкого волосу тварин 

85 мас.% або більше: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 6,22

511230 Тканини з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин: інші 

змішані тканини з доданням головним чином 

або винятково синтетичних чи штучних 

штапельних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,01

511230 Тканини з гребенечесаної вовни чи 

гребенечесаного тонкого волосу тварин: інші 

змішані тканини з доданням головним чином 

або винятково синтетичних чи штучних 

штапельних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

520100 Бавовна, не піддана кардо- та 

гребенечесанню:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,65

520100 Бавовна, не піддана кардо- та 

гребенечесанню:

Тернопільська 

митниця ДФС

Узбекистан 1,71

520100 Бавовна, не піддана кардо- та 

гребенечесанню:

Харківська 

митниця ДФС

Туркменістан 1,37

520100 Бавовна, не піддана кардо- та 

гребенечесанню:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 2,20

520512 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова, з волокон, не підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,50



520512 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова, з волокон, не підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туркменістан 1,77

520512 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова, з волокон, не підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Черкаська 

митниця ДФС

Туркменістан 1,53

520512 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова, з волокон, не підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Чернівецька 

митниця ДФС

Узбекистан 3,67

520512 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова, з волокон, не підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Чернігівська 

митниця ДФС

Пакистан 4,32

520513 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова, з волокон, не підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

232,56, але не менш як 192,31 децитекса 

(вище 43, але не вище 52 метричного номера):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туркменістан 1,87

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 5,00

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 6,07

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Луганська 

митниця ДФС

Індія 5,35



520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Львівська 

митниця ДФС

Індія 3,47

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Львівська 

митниця ДФС

Індія 4,33

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Львівська 

митниця ДФС

Узбекистан 4,61

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,06

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Львівська 

митниця ДФС

Індія 5,91

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Полтавська 

митниця ДФС

Індія 4,90

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Чернівецька 

митниця ДФС

Узбекистан 4,28

520522 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

714,29, але не менш як 232,56 децитекса 

(вище 14, але не вище 43 метричного номера):

Чернігівська 

митниця ДФС

Індія 6,12



520523 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

232,56, але не менш як 192,31 децитекса 

(вище 43, але не вище 52 метричного номера):

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 7,13

520523 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

232,56, але не менш як 192,31 децитекса 

(вище 43, але не вище 52 метричного номера):

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 6,55

520523 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

232,56, але не менш як 192,31 децитекса 

(вище 43, але не вище 52 метричного номера):

Львівська 

митниця ДФС

Індія 4,94

520523 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

232,56, але не менш як 192,31 децитекса 

(вище 43, але не вище 52 метричного номера):

Львівська 

митниця ДФС

Індія 3,27

520523 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

232,56, але не менш як 192,31 децитекса 

(вище 43, але не вище 52 метричного номера):

Рівненська 

митниця ДФС

Індія 3,07

520523 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

232,56, але не менш як 192,31 децитекса 

(вище 43, але не вище 52 метричного номера):

Чернівецька 

митниця ДФС

Узбекистан 4,67

520524 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

однониткова з волокон, підданих 

гребенечесанню: з лінійною щільністю менш як 

192,31, але не менш як 125 децитексів (вище 

52, але не вище 80 метричного номера):

Львівська 

митниця ДФС

Індія 3,85



520532 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена або однокручена з волокон, не 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 714,29, але не 

менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не 

вище 43 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Черкаська 

митниця ДФС

Узбекистан 2,98

520542 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 714,29, але не 

менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не 

вище 43 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,13

520542 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 714,29, але не 

менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не 

вище 43 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Львівська 

митниця ДФС

6,32

520542 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 714,29, але не 

менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не 

вище 43 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Львівська 

митниця ДФС

Індія 5,55

520542 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 714,29, але не 

менш як 232,56 децитекса (вище 14, але не 

вище 43 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 5,97

520544 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 192,31, але не 

менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 

80 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,18



520544 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 192,31, але не 

менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 

80 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Львівська 

митниця ДФС

6,95

520544 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 192,31, але не 

менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 

80 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Львівська 

митниця ДФС

Індія 7,68

520544 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 192,31, але не 

менш як 125 децитексів (вище 52, але не вище 

80 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 6,86

520546 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 125, але не 

менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не 

вище 94 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Львівська 

митниця ДФС

9,74

520546 Пряжа бавовняна (крім швейних ниток) з 

вмістом бавовни 85 мас.% або більше, не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: пряжа 

багатокручена та однокручена з волокон, 

підданих гребенечесанню: з лінійною щільністю 

для однониткової пряжі менш як 125, але не 

менш як 106,38 децитекса (вище 80, але не 

вище 94 метричного номера для однониткової 

пряжі):

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 9,66

520811 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю не більш як 100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,26

520811 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю не більш як 100 г/м2:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

98,97



520811 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю не більш як 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,16

520812 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,17

520812 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,47

520812 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 1,49

520812 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,11

520812 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 4,68

520812 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: невибілені (сурові): 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,31

520821 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю не 

більш як 100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,73

520821 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю не 

більш як 100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,02

520821 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю не 

більш як 100 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,38

520821 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю не 

більш як 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 3,47



520821 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю не 

більш як 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,49

520821 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю не 

більш як 100 г/м2:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,72

520821 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю не 

більш як 100 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 6,32

520821 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю не 

більш як 100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,13

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 4,03

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,13

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 13,71

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 4,10

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 9,04

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,78

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Узбекистан 3,41



520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 3,38

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,50

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 19,55

520822 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибілені: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,87

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,36

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 10,44

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,83

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

Молдова 7,50

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,54

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 2,41

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 17,44



520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 11,21

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 5,00

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 21,45

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,37

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 8,77

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 4,51

520832 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: пофарбовані: 

полотняного переплетення, з поверхневою 

щільністю понад 100 г/м2:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,49

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,79

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,75

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

Молдова 6,36

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 9,64



520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,50

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 5,75

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 2,90

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 4,52

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Узбекистан 5,31

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 4,38

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 37,67

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,86

520852 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: полотняного 

переплетення, з поверхневою щільністю понад 

100 г/м2:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,50

520859 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: інші тканини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,12

520859 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: інші тканини:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,68



520859 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: інші тканини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,34

520859 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: інші тканини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 3,63

520859 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: інші тканини:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,42

520859 Тканини бавовняні, з вмістом бавовни 

85 мас.% або більше, з поверхневою щільністю 

не більш як 200 г/м2: вибивні: інші тканини:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 3,36

521211 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: невибілені 

(сурові):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,37

521211 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: невибілені 

(сурові):

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 9,62

521212 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: вибілені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 45,54

521212 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: вибілені:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 7,81

521213 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,52

521213 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 13,93

521213 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: пофарбовані:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 13,21

521214 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: з пряжі різних 

кольорів:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 9,48

521214 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: з пряжі різних 

кольорів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 14,41

521214 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю не більш як 200 г/м2: з пряжі різних 

кольорів:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 12,93

521221 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю понад 200 г/м2: невибілені (сурові):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,31

521222 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю понад 200 г/м2: вибілені:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 3,64

521225 Інші тканини бавовняні: з поверхневою 

щільністю понад 200 г/м2: вибивні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 3,35

530610 Пряжа лляна: однониткова: Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 1,67



530710 Пряжа з джутового або інших текстильних 

луб’яних волокон товарної позиції 5303: 

однониткова:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 1,05

530911 Тканини з льону: з вмістом 85 мас.% або 

більше волокон льону: невибілені (сурові) або 

вибілені:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 7,37

530911 Тканини з льону: з вмістом 85 мас.% або 

більше волокон льону: невибілені (сурові) або 

вибілені:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 9,52

530921 Тканини з льону: з вмістом менш як 85 мас.% 

волокон льону: невибілені (сурові) або 

вибілені:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 9,85

530921 Тканини з льону: з вмістом менш як 85 мас.% 

волокон льону: невибілені (сурові) або 

вибілені:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,64

530921 Тканини з льону: з вмістом менш як 85 мас.% 

волокон льону: невибілені (сурові) або 

вибілені:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 5,87

531010 Тканини з джутових або інших текстильних 

луб’яних волокон товарної позиції 5303: 

невибілені (сурові):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 1,36

531010 Тканини з джутових або інших текстильних 

луб’яних волокон товарної позиції 5303: 

невибілені (сурові):

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 2,64

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,37

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Латвія 13,47

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 17,55

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 16,47

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,69

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

6,20

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 36,13

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

788,67

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,53



540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,64

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,25

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 22,26

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,52

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,26

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,62

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 21,12

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 22,22

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,85

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 29,12

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 16,49

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 12,13

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 12,31

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 20,15

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 9,99

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,81

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 20,53

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,13



540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,06

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,06

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,00

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

12,45

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Пакистан 7,42

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,07

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Іспанія 18,40

540110 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із синтетичних волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,05

540120 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,10

540120 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,93

540120 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,75

540120 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 67,37

540120 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

36,01

540120 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

27,62

540120 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

волокон, розфасовані або не розфасовані для 

роздрібної торгівлі: із штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,76

540259 Нитки комплексні синтетичні (крім швейних 

ниток) не розфасовані для роздрібної торгівлі, 

включаючи синтетичні мононитки з лінійною 

щільністю менш як 67 децитексів: інші нитки, 

однониткові, кручені, понад 50 скр/м: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 2,51

540259 Нитки комплексні синтетичні (крім швейних 

ниток) не розфасовані для роздрібної торгівлі, 

включаючи синтетичні мононитки з лінійною 

щільністю менш як 67 децитексів: інші нитки, 

однониткові, кручені, понад 50 скр/м: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,54



540490 Мононитки синтетичні, з лінійною щільністю 

67 децитексів або більше і з поперечним 

перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та 

подібної форми нитки (наприклад штучна 

соломка) із синтетичних текстильних 

матеріалів завширшки не більш як 5 мм: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,56

540490 Мононитки синтетичні, з лінійною щільністю 

67 децитексів або більше і з поперечним 

перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та 

подібної форми нитки (наприклад штучна 

соломка) із синтетичних текстильних 

матеріалів завширшки не більш як 5 мм: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,49

540490 Мононитки синтетичні, з лінійною щільністю 

67 децитексів або більше і з поперечним 

перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та 

подібної форми нитки (наприклад штучна 

соломка) із синтетичних текстильних 

матеріалів завширшки не більш як 5 мм: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,49

540490 Мононитки синтетичні, з лінійною щільністю 

67 децитексів або більше і з поперечним 

перерізом не більш як 1 мм; стрічкові та 

подібної форми нитки (наприклад штучна 

соломка) із синтетичних текстильних 

матеріалів завширшки не більш як 5 мм: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,36

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 1,99

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 3,46

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 2,68

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Катар 1,98

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,10

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Житомирська 

митниця ДФС

Греція 2,79

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,61

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сербія 3,84



540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,12

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,48

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,76

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,67

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,30

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,35

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Тернопільська 

митниця ДФС

12,49

540720 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: тканини, виготовлені із 

стрічкових або подібної форми ниток:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,30

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,15

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,65

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,97

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,81



540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,08

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 24,12

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,46

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 29,55

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,25

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,38

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,40

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,85

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,10



540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 16,87

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,32

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,36

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 5,00

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 5,97

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 7,44

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,00

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,68

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,25



540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,30

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,37

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,60

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 5,01

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,01

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 3,80

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 3,58

540761 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: з 

вмістом нетекстурованих ниток з поліефіру не 

менш як 85 мас.%:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 3,19



540769 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,40

540769 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,35

540769 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 10,46

540769 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% поліефірних ниток: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,97

540783 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

менш як 85 мас.% синтетичних ниток, змішаних 

головним чином або виключно з бавовною: з 

ниток різних кольорів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,65

540783 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

менш як 85 мас.% синтетичних ниток, змішаних 

головним чином або виключно з бавовною: з 

ниток різних кольорів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 5,40

540783 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

менш як 85 мас.% синтетичних ниток, змішаних 

головним чином або виключно з бавовною: з 

ниток різних кольорів:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 12,61

540783 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

менш як 85 мас.% синтетичних ниток, змішаних 

головним чином або виключно з бавовною: з 

ниток різних кольорів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,84

540783 Тканини з синтетичних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5404: інші тканини, з вмістом 

менш як 85 мас.% синтетичних ниток, змішаних 

головним чином або виключно з бавовною: з 

ниток різних кольорів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,50

540822 Тканини з штучних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5405: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% стрічкових або подібної 

форми ниток: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,51

540822 Тканини з штучних комплексних ниток, 

включаючи тканини, виготовлені з матеріалів 

товарної позиції 5405: інші тканини, з вмістом 

не менш як 85 мас.% стрічкових або подібної 

форми ниток: пофарбовані:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50



550200 Джгути із штучних ниток: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,98

550200 Джгути із штучних ниток: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 5,66

550200 Джгути із штучних ниток: Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,24

550200 Джгути із штучних ниток: Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,12

550200 Джгути із штучних ниток: Полтавська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,46

550200 Джгути із штучних ниток: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,74

550200 Джгути із штучних ниток: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,72

550200 Джгути із штучних ниток: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,74

550200 Джгути із штучних ниток: Харківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,74

550200 Джгути із штучних ниток: Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,22

550200 Джгути із штучних ниток: Чернігівська 

митниця ДФС

Японія 5,67

550510 Відходи синтетичних або штучних волокон 

(включаючи гребеневі пачоси, відходи від 

прядіння та обтіпану сировину): із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,74

550510 Відходи синтетичних або штучних волокон 

(включаючи гребеневі пачоси, відходи від 

прядіння та обтіпану сировину): із синтетичних 

волокон:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,00

550510 Відходи синтетичних або штучних волокон 

(включаючи гребеневі пачоси, відходи від 

прядіння та обтіпану сировину): із синтетичних 

волокон:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,88

550690 Волокна штапельні синтетичні, піддані кардо- 

чи гребенечесанню або оброблені іншим 

способом для прядіння: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,37

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,10

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,39



550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,00

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 43,03

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,83

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,23

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 37,73

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,90

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

41,67

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 23,76

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,63

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Полтавська 

митниця ДФС

118,39

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 3,57

550810 Нитки швейні із синтетичних або штучних 

штапельних волокон, розфасовані або не 

розфасовані для роздрібної торгівлі: із 

синтетичних штапельних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 7,61

550932 Пряжа із синтетичних штапельних волокон 

(крім швейних ниток), не розфасована для 

роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас.% або 

більше акрилових або модакрилових 

штапельних волокон: пряжа однокручена або 

багатокручена:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,40



550932 Пряжа із синтетичних штапельних волокон 

(крім швейних ниток), не розфасована для 

роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас.% або 

більше акрилових або модакрилових 

штапельних волокон: пряжа однокручена або 

багатокручена:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 4,45

550932 Пряжа із синтетичних штапельних волокон 

(крім швейних ниток), не розфасована для 

роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас.% або 

більше акрилових або модакрилових 

штапельних волокон: пряжа однокручена або 

багатокручена:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,77

550932 Пряжа із синтетичних штапельних волокон 

(крім швейних ниток), не розфасована для 

роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас.% або 

більше акрилових або модакрилових 

штапельних волокон: пряжа однокручена або 

багатокручена:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,29

550932 Пряжа із синтетичних штапельних волокон 

(крім швейних ниток), не розфасована для 

роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас.% або 

більше акрилових або модакрилових 

штапельних волокон: пряжа однокручена або 

багатокручена:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,40

550932 Пряжа із синтетичних штапельних волокон 

(крім швейних ниток), не розфасована для 

роздрібної торгівлі: з вмістом 85 мас.% або 

більше акрилових або модакрилових 

штапельних волокон: пряжа однокручена або 

багатокручена:

Чернівецька 

митниця ДФС

Румунія 3,38

550961 Пряжа із синтетичних штапельних волокон 

(крім швейних ниток), не розфасована для 

роздрібної торгівлі: інша пряжа з акрилових 

або модакрилових штапельних волокон: 

змішана головним чином або винятково з 

вовною чи тонким волосом тварин:

Запорізька 

митниця ДФС

Болгарія 11,36

551219 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом 85 мас.% або більше таких волокон: з 

вмістом 85 мас.% або більше поліефірних 

штапельних волокон: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,68

551219 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом 85 мас.% або більше таких волокон: з 

вмістом 85 мас.% або більше поліефірних 

штапельних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,15

551219 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом 85 мас.% або більше таких волокон: з 

вмістом 85 мас.% або більше поліефірних 

штапельних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,52

551219 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом 85 мас.% або більше таких волокон: з 

вмістом 85 мас.% або більше поліефірних 

штапельних волокон: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,50

551229 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом 85 мас.% або більше таких волокон: з 

вмістом 85 мас.% або більше акрилових або 

модакрилових штапельних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,81



551229 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом 85 мас.% або більше таких волокон: з 

вмістом 85 мас.% або більше акрилових або 

модакрилових штапельних волокон: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 19,05

551299 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом 85 мас.% або більше таких волокон: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Туреччина 9,10

551299 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом 85 мас.% або більше таких волокон: 

інші: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 6,04

551311 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 

бавовною, з поверхневою  щільністю не більш 

як 170 г/м2: невибілені або вибілені: з 

поліефірних штапельних волокон полотняного 

переплетення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Пакистан 4,13

551311 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 

бавовною, з поверхневою  щільністю не більш 

як 170 г/м2: невибілені або вибілені: з 

поліефірних штапельних волокон полотняного 

переплетення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 5,40

551311 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 

бавовною, з поверхневою  щільністю не більш 

як 170 г/м2: невибілені або вибілені: з 

поліефірних штапельних волокон полотняного 

переплетення:

Харківська 

митниця ДФС

Пакистан 2,60

551311 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 

бавовною, з поверхневою  щільністю не більш 

як 170 г/м2: невибілені або вибілені: з 

поліефірних штапельних волокон полотняного 

переплетення:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 6,22

551311 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 

бавовною, з поверхневою  щільністю не більш 

як 170 г/м2: невибілені або вибілені: з 

поліефірних штапельних волокон полотняного 

переплетення:

Чернігівська 

митниця ДФС

Пакистан 3,75

551323 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 

бавовною, з поверхневою  щільністю не більш 

як 170 г/м2: пофарбовані: інші тканини з 

поліефірних штапельних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,07

551430 Тканини із синтетичних штапельних волокон з 

вмістом менш як 85 мас.% таких волокон, 

змішаних головним чином або винятково з 

бавовною, з поверхневою щільністю понад 

170 г/м2: з пряжі різних кольорів:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 6,26



551511 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

штапельними волокнами з віскози:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,04

551511 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

штапельними волокнами з віскози:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 3,76

551511 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

штапельними волокнами з віскози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,11

551511 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

штапельними волокнами з віскози:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 3,00

551511 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

штапельними волокнами з віскози:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,00

551511 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

штапельними волокнами з віскози:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,01

551511 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

штапельними волокнами з віскози:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 3,00

551511 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

штапельними волокнами з віскози:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,49

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,75

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,85

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,60

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 3,75

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,08

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,75



551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,60

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,46

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,33

551512 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

синтетичними чи штучними нитками:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,50

551513 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

вовною чи тонким волосом тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

75,25

551513 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

вовною чи тонким волосом тварин:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,08

551513 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

вовною чи тонким волосом тварин:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 3,75

551513 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

змішані головним чином або винятково з 

вовною чи тонким волосом тварин:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,51

551519 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з поліефірних штапельних волокон: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 3,75

551522 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: з акрилових та модакрилових 

штапельних волокон: змішані головним чином 

або винятково з вовною чи тонким волосом 

тварин:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

551591 Інші тканини із синтетичних штапельних 

волокон: інші тканини: змішані головним чином 

або винятково з синтетичними чи штучними 

нитками:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,77

551623 Тканини із штучних штапельних волокон: з 

вмістом менш як 85 мас.% штучних 

штапельних волокон, змішаних головним 

чином або винятково із синтетичними чи 

штучними нитками: з ниток різних кольорів:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 7,92



560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 13,86

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 4,20

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 5,97

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Естонія 5,58

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,36

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,14

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 5,93

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,87

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 6,07

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,80

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,17

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,00

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,75

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 59,85



560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,72

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

395,33

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,39

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,44

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 29,27

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,74

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 28,60

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 13,08

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,19

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 5,10

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Італiя 8,19

560121 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 4,46

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

17,79



560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

49,92

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,60

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Литва 14,40

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 7,49

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,17

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Полтавська 

митниця ДФС

Румунія 8,11

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,86

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Україна 7,85

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 5,07

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 24,64

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

24,56



560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Румунія 7,17

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 7,90

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Угорщина 11,20

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,83

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,70

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Таїланд 29,72

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Таїланд 19,49

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Таїланд 25,70

560122 Вата з текстильних матеріалів та вироби з неї; 

текстильні волокна завдовжки не більш як 5 мм 

(пух), текстильний пил і вузлики: вата; інші 

вироби з вати: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 29,51

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 22,92

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 8,40



560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 5,00

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 2,97

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,53

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 212,75

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,99

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,16

560210 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: фетр і повсть, одержані 

голкопробивним способом, та в’язально-

прошивні полотна:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

11,84

560229 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші фетр, повсть, непросочені, 

без покриття або недубльовані: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 51,24

560229 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші фетр, повсть, непросочені, 

без покриття або недубльовані: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

10,22

560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 6,21

560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 186,99



560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 277,17

560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 175,80

560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 480,00

560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,03

560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 25,31

560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 34,75

560290 Фетр і повсть, просочені або непросочені, з 

покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,52

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1 780,68

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,93

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 31,40

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,44

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,47

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,86

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,06



560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 49,58

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,01

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

36,59

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,65

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,17

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,26

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,45

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,40

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 2,01

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Херсонська 

митниця ДФС

Білорусь 1,60

560311 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю не більш як 

25 г/м2:

Чернівецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,34



560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,96

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,20

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,48

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,91

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,36

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,95

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

9,71

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

Люксембург 16,31

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 6,74

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 14,91

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 2,47



560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Люксембург 10,96

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8,33

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,56

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,87

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,02

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,86

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,65

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,53

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,24

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,53

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,12



560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 11,43

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,41

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 11,24

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,99

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,06

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,18

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,83

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,46

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Полтавська 

митниця ДФС

2,45

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 2,23

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 2,21



560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Тернопільська 

митниця ДФС

Білорусь 2,23

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,00

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,17

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,38

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 2,01

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,70

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Херсонська 

митниця ДФС

Білорусь 1,58

560312 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 25 

г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,15

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,46

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 8,10

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3,39



560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,92

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

Данія 3,98

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

Литва 2,51

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,84

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Україна 0,96

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,57

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,68

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 2,89

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,19

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Люксембург 10,09

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,82



560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,99

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,40

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,69

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,43

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,54

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,41

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,77

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 14,89

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,76

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,53

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,84



560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 6,41

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,88

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,56

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,06

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,41

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Люксембург 3,49

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,70

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 5,86

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,37

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,69

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 2,23



560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Сумська 

митниця ДФС

12,38

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,60

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,89

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,29

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Чернівецька 

митниця ДФС

Німеччина 22,13

560313 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 70 

г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Чернігівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,40

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,11

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Волинська 

митниця ДФС

Литва 2,10

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 3,44

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 8,11

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Люксембург 3,45



560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,03

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,68

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сербія 2,88

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Польща 5,01

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

митниця ДФС

4,12

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,63

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,76

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 17,09

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,38

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,60

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,78



560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,51

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,95

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,40

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 16,92

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,39

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,33

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Люксембург 3,31

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 4,08

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,37

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

46,49

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,50



560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 6,84

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 1,61

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,38

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,47

560314 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: із синтетичного або штучного 

волокна: з поверхневою щільністю понад 150 

г/м2:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,49

560391 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

не більш як 25 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,66

560391 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

не більш як 25 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,44

560392 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 25 г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,63

560392 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 25 г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 2,30

560392 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 25 г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,28

560392 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 25 г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,32

560392 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 25 г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 36,90



560392 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 25 г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,43

560392 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 25 г/м2, але не більш як 70 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,15

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Узбекистан 1,72

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,70

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 10,75

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,65

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,17

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,14

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,19

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,03

560393 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 70 г/м2, але не більш як 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 10,42

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Волинська 

митниця ДФС

Литва 2,77

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Волинська 

митниця ДФС

Словенія 1,73

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Волинська 

митниця ДФС

Болгарія 1,88



560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,40

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Київська 

митниця ДФС

1 979,41

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,34

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,90

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,40

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словенія 1,78

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 1,46

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,77

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Словенія 2,02

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,43

560394 Матеріали неткані, просочені або непросочені, 

з покриттям або без покриття, дубльовані або 

недубльовані: інші: з поверхневою щільністю 

понад 150 г/м2:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,40

560490 Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; 

текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, просочені, з покриттям або в оболонці, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,25

560490 Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; 

текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, просочені, з покриттям або в оболонці, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

82,19



560490 Гумові нитки та корд, з текстильним покриттям; 

текстильна пряжа, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, просочені, з покриттям або в оболонці, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,45

560600 Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та 

крім позументних ниток з кінського волосу); 

пряжа синель (включаючи пряжу синель з 

пуху); пряжа фасонна петляста:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 15,49

560600 Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та 

крім позументних ниток з кінського волосу); 

пряжа синель (включаючи пряжу синель з 

пуху); пряжа фасонна петляста:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 6,51

560600 Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та 

крім позументних ниток з кінського волосу); 

пряжа синель (включаючи пряжу синель з 

пуху); пряжа фасонна петляста:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 37,33

560600 Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та 

крім позументних ниток з кінського волосу); 

пряжа синель (включаючи пряжу синель з 

пуху); пряжа фасонна петляста:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,17

560600 Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та 

крім позументних ниток з кінського волосу); 

пряжа синель (включаючи пряжу синель з 

пуху); пряжа фасонна петляста:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,21

560600 Нитки позументні, стрічкові нитки та нитки 

подібної форми товарної позиції 5404 або 

5405, позументні (крім товарної позиції 5605 та 

крім позументних ниток з кінського волосу); 

пряжа синель (включаючи пряжу синель з 

пуху); пряжа фасонна петляста:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,85

560729 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: із сизалю або інших 

текстильних волокон рослин роду Agave: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Єгипет 2,85

560729 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: із сизалю або інших 

текстильних волокон рослин роду Agave: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Об'єднана 

Республіка 

Танзанія

1,60



560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з поліетилену або 

поліпропілену: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 3,81

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з поліетилену або 

поліпропілену: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індонезія 1,37

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з поліетилену або 

поліпропілену: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 4,38

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з поліетилену або 

поліпропілену: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

11,92

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з поліетилену або 

поліпропілену: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,40

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з поліетилену або 

поліпропілену: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,36

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з поліетилену або 

поліпропілену: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 2,20

560749 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з поліетилену або 

поліпропілену: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,53

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 150,83



560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,95

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

24,84

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,96

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

18,10

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 1,75

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,38

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,16

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 171,00

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 96,00



560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

85,50

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

645,38

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,50

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,37

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,57

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 9,41

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 94,50

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 72,48

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 17,01



560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 40,81

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 14,82

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,40

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,45

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 123,47

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,73

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 18,85

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,40

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,09



560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,02

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 0,92

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 2,93

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,40

560750 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: з інших синтетичних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,89

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 4 602,86

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Київська 

митниця ДФС

349,21

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

64,64

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,65

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,04



560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 13,83

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,43

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Польща 10,49

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

17,08

560790 Шпагат, мотузки, канати і троси, сплетені чи 

несплетені, в обплетенні або не в обплетенні, 

просочені або непросочені, з покриттям або 

без покриття, в оболонці або без оболонки, з 

гуми чи пластмаси: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,61

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 3,76

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 3,88

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 35,81

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 18,13

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Туреччина 4,21

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,12

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,55



560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,14

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 72,14

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 58,79

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 3,45

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

39,25

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

17,36

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

117,76

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

133,34

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,53

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

52,08

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 61,41

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,17

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,60

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50



560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

118,72

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,78

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,85

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 23,00

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 4,64

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,96

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,80

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Угорщина 4,00

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 4,90

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

86,62

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,90

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,28

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 6,97

560819 Сітки плетені із шпагату, мотузок або канатів; 

готові сітки рибальські та інші готові сітки з 

текстильних матеріалів: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,60



570110 Вузликові килими та інші текстильні покриття 

для підлоги, готові або неготові: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

19,79

570110 Вузликові килими та інші текстильні покриття 

для підлоги, готові або неготові: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Індія 15,22

570190 Вузликові килими та інші текстильні покриття 

для підлоги, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 9,63

570232 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, неготові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,10

570232 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, неготові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 4,11

570241 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з вовни або тонкого волосу 

тварин:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

570241 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з вовни або тонкого волосу 

тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,68

570241 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з вовни або тонкого волосу 

тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,20

570241 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з вовни або тонкого волосу 

тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

570241 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з вовни або тонкого волосу 

тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,42



570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,84

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,10

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,10

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,30

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,20

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 25,36

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,01

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,00

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 4,20



570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 3,66

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,00

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,20

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,91

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,20

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Єгипет 3,65

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 4,89

570242 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 3,33



570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,26

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,83

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,20

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,20

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 4,55

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,18

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 4,20

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 4,20



570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,10

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 4,55

570249 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

ворсові, готові: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 3,78

570250 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, неготові:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 4,78

570292 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,36

570292 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

570292 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,86

570292 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,01

570292 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02



570292 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,25

570292 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,97

570292 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, ткані, нетафтингові або нефлоковані, 

готові або неготові, включаючи "кілім", "сумах", 

"кермані" та подібні килими ручної роботи: інші 

неворсові, готові: із синтетичних або штучних 

текстильних матеріалів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 2,92

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 3,35

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,64

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 1,87

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сербія 5,22

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,51

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 2,21

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 5,40

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 25,88

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 3,51

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 5,21

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,20

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00



570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 10,25

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,75

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 10,62

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,70

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 13,61

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 3,71

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 3,72

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,06

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 2,91

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,13

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,16

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,20

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,65

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 2,20

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Львівська 

митниця ДФС

Єгипет 3,67

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 3,71

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 3,42

570320 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з 

нейлону або інших поліамідів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Білорусь 1,94



570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Вінницька 

митниця ДФС

Іран, 

Ісламська 

Республіка 

2,76

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,75

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,89

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 1,93

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,51

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

29,73

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,31

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,19

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,51

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,69

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,15

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,38

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

30,60

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

19,80



570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,23

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,57

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,23

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 12,00

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,63

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,94

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 16,53

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 30,26

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 9,02

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 20,27

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,52

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,76

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 3,52

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 2,59



570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,00

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Єгипет 3,53

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,92

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,98

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,93

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,89

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,84

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 8,62

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,45

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

20,57

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Бельгія 2,53

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Індія 3,09

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

570330 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

синтетичних або штучних текстильних 

матеріалів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50



570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 113,44

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 16,20

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 18,23

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 10,06

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

43,66

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 36,26

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 18,89

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 8,84

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,38

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,48

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

14,39

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 13,24

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 2,51

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 5,95

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,51

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

56,51

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,88

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 27,99



570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 7,90

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 26,11

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,87

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,58

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 36,16

570390 Килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, тафтингові, готові або неготові: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,32

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 7,10

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 7,09

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,76

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 47,07

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 3,35

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,87

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,09

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,51

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 35,06

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,88

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 46,27

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 3,42

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 44,85

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 25,54



570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,51

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,76

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

7,76

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,49

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 5,28

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,51

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,76

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,52

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,60

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 5,23

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,55

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 5,40

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 3,48

570500 Інші килими та інші текстильні покриття для 

підлоги, готові або неготові:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,46

580300 Тканини ажурного переплетення, крім вузьких 

тканин товарної позиції 5806:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,11

580300 Тканини ажурного переплетення, крім вузьких 

тканин товарної позиції 5806:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,00

580300 Тканини ажурного переплетення, крім вузьких 

тканин товарної позиції 5806:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,02

580300 Тканини ажурного переплетення, крім вузьких 

тканин товарної позиції 5806:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,08



580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,51

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Одеська 

митниця ДФС

Греція 3,70

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,53

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,35

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,50

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,35

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,50



580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,01

580410 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: тюль 

та інші сітчасті полотна:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,56

580421 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

580421 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,50

580421 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: із синтетичних 

або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,82

580421 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: із синтетичних 

або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,70

580421 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: із синтетичних 

або штучних волокон:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 38,28



580421 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: із синтетичних 

або штучних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,01

580429 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: з інших 

текстильних матеріалів:

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 93,13

580429 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: з інших 

текстильних матеріалів:

Житомирська 

митниця ДФС

Латвія 33,27

580429 Тюль та інші сітчасті полотна, за винятком 

тканих полотен, трикотажних полотен 

машинного або ручного в’язання; мереживо у 

куску, стрічках або окремими орнаментами, 

крім полотен товарних позицій 6002-6006: 

мережива машинного в’язання: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,40

580631 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 8,35

580631 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: з бавовни:

Житомирська 

митниця ДФС

Індія 68,90

580631 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Франція 52,52

580631 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 5,00

580631 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,00



580631 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 9,62

580631 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,14

580631 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,42

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 3,70

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Латвія 26,22

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,47

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,78

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нідерланди 7,17

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 9,23

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

8,51



580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Німеччина 3,23

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 45,44

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 17,72

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 2,49

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

33,13

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

494,75

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 285,00

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,12

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

1 684,32

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,65



580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,50

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,48

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,36

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

40,76

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,38

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 8,55

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,58

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,13

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,95

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 7,81



580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

46,96

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,65

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,87

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,12

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,50

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,21

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 9,43

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,78

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

39,54

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 13,65

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Португалія 9,68



580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 9,64

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,55

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,41

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,42

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 10,74

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 9,27

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

79,01

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,09

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

18,56

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Рівненська 

митниця ДФС

Литва 8,67

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 6,27



580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 4,18

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,65

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,65

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,72

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 1,40

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 2,43

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Хмельницька 

митниця ДФС

Франція 116,52

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 156,02

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 5,01

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,01

580632 Вузькі тканини, крім виробів товарної позиції 

5807; вузькі тканини безутокові, що 

складаються з основи, скріпленої склеюванням 

(болдюкс): інші тканини: із синтетичних або 

штучних волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,63



580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 26,07

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,06

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Житомирська 

митниця ДФС

Литва 30,32

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 29,30

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Житомирська 

митниця ДФС

122,03

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 88,44

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 156,25

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,74

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 240,07

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 61,50

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 28,75

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 152,88

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Львівська 

митниця ДФС

Гонконг 288,41

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Львівська 

митниця ДФС

38,09



580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,06

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 66,89

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 101,97

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Чернівецька 

митниця ДФС

Латвія 86,32

580710 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: ткані:

Чернігівська 

митниця ДФС

70,73

580790 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 117,45

580790 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 314,73

580790 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,49

580790 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 59,51

580790 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 488,49

580790 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

93,32

580790 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 104,74

580790 Етикетки, емблеми та аналогічні вироби з 

текстильних матеріалів у куску, у вигляді 

стрічок чи розрізані за формою або розміром, 

але не вишиті: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,11

581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,52



581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,11

581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

26,51

581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,00

581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,52

581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,00

581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 523,28

581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 5,01

581092 Вишивка у куску, у вигляді стрічок або окремих 

орнаментів: інша вишивка: із синтетичних або 

штучних ниток:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,49

590210 Матеріали кордні для шин з нейлонових або 

інших поліамідних, поліефірних або віскозних 

високоміцних ниток: з нейлонових або інших 

поліамідних ниток:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 5,48

590210 Матеріали кордні для шин з нейлонових або 

інших поліамідних, поліефірних або віскозних 

високоміцних ниток: з нейлонових або інших 

поліамідних ниток:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 3,50

590220 Матеріали кордні для шин з нейлонових або 

інших поліамідних, поліефірних або віскозних 

високоміцних ниток: з поліефірних ниток:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 3,25

590220 Матеріали кордні для шин з нейлонових або 

інших поліамідних, поліефірних або віскозних 

високоміцних ниток: з поліефірних ниток:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,80

590290 Матеріали кордні для шин з нейлонових або 

інших поліамідних, поліефірних або віскозних 

високоміцних ниток: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 10,61

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 12,41

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 222,12

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 3,35

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,76

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,19



590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,13

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 8,74

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,00

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,36

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,40

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 3,43

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 2,86

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,65

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 16,51

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 2,10

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 3,79

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,88

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,88

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,75

590310 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: полівінілхлоридом:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 5,17

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,22

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,77

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 11,94



590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 16,33

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Житомирська 

митниця ДФС

Туркменістан 8,81

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Житомирська 

митниця ДФС

Молдова 10,98

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Житомирська 

митниця ДФС

Пакистан 12,84

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 9,12

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 14,19

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,76

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,75

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,75

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

митниця ДФС

Греція 7,02

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 12,20

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 17,01

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

19,56

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 8,48

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,89

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,09

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,09

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76



590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,55

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,58

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 5,33

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 8,70

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 12,11

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,08

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 55,34

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Сумська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,33

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,75

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,98

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,77

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,30

590320 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: поліуретаном:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 3,05

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 13,12

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,02

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,67

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,89

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 8,36



590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

15,04

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

16,97

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 12,40

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,97

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 8,36

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 8,28

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 5,88

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 5,89

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 2,11

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 53,77

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 6,34

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,76

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,75

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 22,42

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,08

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 11,60

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 9,17

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 28,16



590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,77

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,12

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,05

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 12,83

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,20

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,76

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,01

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,93

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,05

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 3,80

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

10,49

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 7,18

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,36

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,77

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,08

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Словенія 2,82

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 3,00

590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,06



590390 Текстильні матеріали, просочені, з покриттям 

або дубльовані пластмасами, крім матеріалів 

товарної позиції 5902: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 4,29

590490 Лінолеум, розрізаний або нерозрізаний за 

формою; матеріали для покриття підлоги, на 

текстильній основі, розрізані або нерозрізані за 

формою: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,50

590490 Лінолеум, розрізаний або нерозрізаний за 

формою; матеріали для покриття підлоги, на 

текстильній основі, розрізані або нерозрізані за 

формою: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,78

590490 Лінолеум, розрізаний або нерозрізаний за 

формою; матеріали для покриття підлоги, на 

текстильній основі, розрізані або нерозрізані за 

формою: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,50

590490 Лінолеум, розрізаний або нерозрізаний за 

формою; матеріали для покриття підлоги, на 

текстильній основі, розрізані або нерозрізані за 

формою: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,42

590500 Настінні покриття з текстильних матеріалів: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,93

590500 Настінні покриття з текстильних матеріалів: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

590500 Настінні покриття з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,12

590500 Настінні покриття з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,72

590500 Настінні покриття з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,77

590500 Настінні покриття з текстильних матеріалів: Тернопільська 

митниця ДФС

2,04

590699 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин 

товарної позиції 5902: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,02

590699 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин 

товарної позиції 5902: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,75

590699 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин 

товарної позиції 5902: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,76

590699 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин 

товарної позиції 5902: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 8,94

590699 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин 

товарної позиції 5902: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,86

590699 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин 

товарної позиції 5902: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,76

590699 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин 

товарної позиції 5902: інші: інші:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,82

590699 Текстильні матеріали, прогумовані, крім тканин 

товарної позиції 5902: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 17,65



590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 13,56

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 1,67

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Київська 

митниця ДФС

1 234,84

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

58,73

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 45,83

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,63

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 4,72

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,70

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 17,41

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 71,18

590900 Шланги для насосів та подібні шланги з 

текстильних матеріалів, на підкладці з 

обшивкою, з пристроями з інших матеріалів 

або без них:

Тернопільська 

митниця ДФС

4,25

591120 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: тканина і полотно для просіювання, 

у готовому або незавершеному вигляді:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2 293,20

591120 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: тканина і полотно для просіювання, 

у готовому або незавершеному вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 109,00

591120 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: тканина і полотно для просіювання, 

у готовому або незавершеному вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 75,91



591120 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: тканина і полотно для просіювання, 

у готовому або незавершеному вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,17

591120 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: тканина і полотно для просіювання, 

у готовому або незавершеному вигляді:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 149,74

591131 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

менш як 650 г/м2:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 75,26

591131 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

менш як 650 г/м2:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,55

591131 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

менш як 650 г/м2:

Одеська 

митниця ДФС

Бельгія 159,63

591131 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

менш як 650 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

56,06

591131 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

менш як 650 г/м2:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 507,78



591131 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

менш як 650 г/м2:

Харківська 

митниця ДФС

Сербія 139,12

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 77,66

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Волинська 

митниця ДФС

45,96

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,47

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 75,79

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 81,71



591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 35,02

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 69,94

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Львівська 

митниця ДФС

Сербія 50,75

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

74,97

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Харківська 

митниця ДФС

Сербія 127,27

591132 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: текстильні матеріали і повсть, 

безкінечні або оснащені пристосуваннями для 

з’єднання, які використовуються на машинах з 

виробництва паперу або аналогічних машинах 

(наприклад, для виробництва целюлози або 

азбестоцементу): з поверхневою щільністю 

650 г/м2 або більше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,99



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 12,39

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Бельгія 240,75

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 33,62

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

17,71

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,33

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

53,20

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 68,11

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 32,36

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,30

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

106,49

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 1 390,94

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 17,96

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,75

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 12,59

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 56,14

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

33,02

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

376,00

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 2 241,71



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

51,70

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 15,21

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 104,90

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Румунія 20,23

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,36

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сінгапур 79,48

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Швеція 23,85

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Китай 68,75

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Бразілія 250,65

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 95,68

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,50

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 2 685,00

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 19,85

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 25,36

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 12,29

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Нідерланди 14,25

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Італiя 28,15

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 99,54



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Франція 269,54

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 25,77

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Швеція 143,16

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 220,41

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

35,48

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

946,00

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

772,69

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 73,33

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,51

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,80

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,27

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,92

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,85

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,28

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 31,12

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 31,23

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 33,04



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 508,21

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 22,29

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 24,95

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 34,17

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Гонконг 29,85

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 14,64

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 35,41

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

18,94

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 13,07

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 15,14

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,12

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 22,50

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 60,82

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 18,88

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 21,64

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

36,09

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

617,67

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

39,62



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,21

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 78,36

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

64,50

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

209,87

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 20,42

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 227,80

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

95,43

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,67

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5 124,50

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,83

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,92

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,77

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,76

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 119,09

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,66

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,30

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,32

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,79



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

56,99

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

31,94

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

59,21

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 76,38

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 51,41

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 13,24

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 75,53

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,38

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 17,05

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 106,05

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 175,70

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 437,44

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ірландiя 651,39

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Ірландiя 38,63

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 678,70

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 72,16

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 17,15

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,78



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 29,11

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,40

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,45

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 977,08

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 9,62

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 20,22

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 275,67

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 106,67

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 650,23

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 98,45

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 38,86

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

37,38

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

82,82

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

194,44

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,18

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78,40

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

128,67

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,74



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 64,66

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 10,18

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 12,22

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Ірландiя 85,44

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

2 635,56

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 36,40

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,90

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,24

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

47,79

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 51,65

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,10

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 26,28

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 161,50

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 45,29

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Бельгія 436,00

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Ірландiя 242,65

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 225,19

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 105,72



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35,55

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

676,14

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Польща 22,87

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Бельгія 21,76

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,45

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 24,85

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 36,34

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

54,69

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 603,78

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Сумська 

митниця ДФС

52,12

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,17

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

10 726,50

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

62,88

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

1 325,33

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

358,35

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 44,19

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,16

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,31



591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Норвегія 33,04

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Мексика 110,24

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 10,90

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 717,37

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Данія 568,43

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Ізраїль 1,32

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

107,49

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 18,86

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Німеччина 5,43

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

39,85

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

492,83

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 35,51

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

1 075,29

591190 Текстильні матеріали та вироби технічного 

призначення, про які йдеться у примітці 7 до 

цієї групи: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 910,01

600330 Полотна трикотажні завширшки не більш як 

30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 

6002: із синтетичних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 6,69

600330 Полотна трикотажні завширшки не більш як 

30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 

6002: із синтетичних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,62

600330 Полотна трикотажні завширшки не більш як 

30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 

6002: із синтетичних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Румунія 4,35

600330 Полотна трикотажні завширшки не більш як 

30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 

6002: із синтетичних волокон:

Житомирська 

митниця ДФС

Литва 6,25



600330 Полотна трикотажні завширшки не більш як 

30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 

6002: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 6,38

600330 Полотна трикотажні завширшки не більш як 

30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 

6002: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 75,12

600330 Полотна трикотажні завширшки не більш як 

30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 

6002: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 32,23

600330 Полотна трикотажні завширшки не більш як 

30 см, крім полотен товарної позиції 6001 або 

6002: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,80

600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 9,62

600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,80

600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,30

600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,80

600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,77

600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,87

600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 9,68

600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,91



600531 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: невибілені 

(сурові) або вибілені:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,75

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Волинська 

митниця ДФС

Латвія 25,75

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 7,72

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 11,52

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,85

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,42

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,79

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 11,98

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 19,85

600532 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: пофарбовані:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 20,24

600533 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: з ниток різних 

кольорів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,50

600534 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: вибивні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 11,49

600534 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: вибивні:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 13,09



600534 Полотна основов’язані (включаючи вироблені 

на в’язальних машинах для виготовлення 

галунів), крім полотен товарних позицій 6001-

6004: із синтетичних волокон: вибивні:

Чернівецька 

митниця ДФС

Китай 11,03

600631 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: невибілені (сурові) або вибілені:

Житомирська 

митниця ДФС

Туреччина 4,60

600631 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: невибілені (сурові) або вибілені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,07

600631 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: невибілені (сурові) або вибілені:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Туреччина 4,37

600631 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: невибілені (сурові) або вибілені:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 4,60

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,76

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,40

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,76

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,13

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 17,90

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 5,58

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 3,75

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,75

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,75

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 17,96

600632 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: пофарбовані:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,49

600633 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: з ниток різних кольорів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,76

600633 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: з ниток різних кольорів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,76

600633 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: з ниток різних кольорів:

Полтавська 

митниця ДФС

Туреччина 3,92

600633 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: з ниток різних кольорів:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 3,08

600633 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: з ниток різних кольорів:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 3,01

600633 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: з ниток різних кольорів:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 5,02

600633 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: з ниток різних кольорів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,50



600634 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: вибивні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,35

600634 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: вибивні:

Одеська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,85

600634 Інші полотна трикотажні: із синтетичних 

волокон: вибивні:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,49

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 9,39

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,09

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Маврикій 21,96

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 28,50

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 21,43

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

222,00

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 11,50

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 19,52

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,43

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 9,52

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,83

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,27



610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 34,71

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,90

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 29,49

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 17,07

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 81,62

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 28,31

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 15,00

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,47

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,50

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 9,52

610120 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 106,69

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 26,74

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 53,94



610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 15,44

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 23,47

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,51

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,51

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 27,51

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

74,93

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

104,77

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 79,21

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,78



610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,51

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,71

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,83

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,00

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,71

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,58

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 10,35

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 29,55

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 54,78

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 44,09

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 53,93



610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 15,59

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 15,00

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 90,42

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 9,52

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 24,78

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 28,17

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,52

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 21,97

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 81,92

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 18,09

610130 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Ефіопія 48,06



610190 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,51

610190 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,59

610190 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610190 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610190 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для чоловіків або хлопців, 

крім виробів товарної позиції 6103: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 55,14

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,51

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 250,01

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 859,70

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 51,74

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 83,09

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,51



610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 72,78

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 80,10

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 41,86

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 52,54

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 134,76

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 73,39

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 018,21

610210 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 705,42

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 25,96



610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 31,93

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 41,05

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,12

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 27,11

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 30,35

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,36

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 17,87

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 27,32

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 93,49

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,65

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,07

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,60

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,66



610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 40,78

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Маврикій 9,52

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 29,60

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 31,62

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 26,44

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 37,47

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,86

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 9,52

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,81

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 18,35

610220 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 26,55

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 35,76

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,53



610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 27,09

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,82

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 39,05

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,51

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 21,04

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 22,62

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 20,01

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 28,62

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,51

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 106,37

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 32,83



610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 22,37

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 40,48

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 9,53

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,90

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 34,88

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 21,62

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 20,22

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 25,10

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 46,62

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,04

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,84



610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,64

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,87

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,56

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,50

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,84

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,99

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,15

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 80,33

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,52

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 20,81



610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 9,52

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,65

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

109,20

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 92,77

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 15,62

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Ефіопія 61,45

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 97,20

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 20,00

610230 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби, трикотажні, для жінок або дівчат, крім 

виробів товарної позиції 6104: із синтетичних 

або штучних волокон:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 45,73

610310 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти (крім купальних), трикотажні, для 

чоловіків або хлопців: костюми:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,51

610310 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти (крім купальних), трикотажні, для 

чоловіків або хлопців: костюми:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 79,98



610310 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти (крім купальних), трикотажні, для 

чоловіків або хлопців: костюми:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

610341 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти (крім купальних), трикотажні, для 

чоловіків або хлопців: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,51

610341 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти (крім купальних), трикотажні, для 

чоловіків або хлопців: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

222,00

610341 Костюми, комплекти, піджаки, блейзери, 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти (крім купальних), трикотажні, для 

чоловіків або хлопців: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,48

610429 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: комплекти: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,00

610461 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1 556,30

610461 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 51,42

610461 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 121,38

610461 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,00



610461 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 96,02

610461 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,91

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 10,00

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,52

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,04

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 41,71

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 18,45

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 32,02



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 26,50

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 17,75

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,60

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 33,92

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 27,70

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

77,81

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 28,89

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,50

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,11



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 18,71

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 31,02

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,09

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,52

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

48,39

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 12,00

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 23,82

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 24,78

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,61



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 50,52

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 37,21

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 15,76

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 74,69

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 37,62

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 41,06

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,36

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,81

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,76



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,34

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,63

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 37,26

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 39,82

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Грузія 12,00

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 12,00

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 17,46

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 24,41

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 11,96



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 52,69

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 8,17

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 18,00

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Маврикій 51,72

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 8,39

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 25,32

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 16,23

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 15,80

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 17,00



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 12,00

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 24,02

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 25,81

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,73

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 16,33

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 11,19

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 34,39

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 260,75

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 36,74



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 8,77

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,76

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 109,79

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,09

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 37,51

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,48

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 63,18

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 7,52

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Узбекистан 16,32



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,25

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 21,36

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 22,15

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 38,07

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 16,73

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 14,19

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 21,13

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52



610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 22,47

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,75

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 30,12

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 115,64

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 100,91

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 7,50

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 117,22

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 91,83

610462 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: з 

бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,52

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,51

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 18,56

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,51

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,01

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 28,32

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 64,39

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 142,11



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,90

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 130,55

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 33,49

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,80

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 33,03

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 11,13

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 65,23

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 29,72

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 31,57



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 39,33

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 29,98

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 23,49

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Маврикій 12,00

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 9,75

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 36,23

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 13,41

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 16,97

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 27,87



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 70,43

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 12,00

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 67,04

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,01

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 14,49

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 14,78

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 48,70

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 46,98

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 19,00



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 103,57

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 31,44

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 110,75

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 7,52

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 18,15

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,90

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,13

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 36,03

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 19,08



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 40,63

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 49,38

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 27,62

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

78,22

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 43,09

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 8,52

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 16,74

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 20,57

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,52



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,80

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 31,91

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 16,40

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 41,84

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,75

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 44,29

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 28,54

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 25,68

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 15,36



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 71,10

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,50

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,78

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,53

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,69

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,80

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 79,37

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,05

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,99



610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 33,13

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,61

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 12,00

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 18,57

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 17,04

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 19,00

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 69,82

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,56

610463 Костюми, комплекти, жакети, блейзери, сукні, 

спідниці, спідниці-штани, штани, комбінезони з 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

трикотажні, для жінок або дівчат: штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти: із 

синтетичних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 69,25



610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 51,10

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 61,58

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,93

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,11

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,38

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 42,32

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,63

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,12

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,48

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,78

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 40,09

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 23,81

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 49,18

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 153,39

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 26,35

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 41,52

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 34,35

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 13,09



610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,36

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 26,34

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,12

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,97

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 21,47

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

92,67

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 50,00

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 15,37

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 27,84

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Єгипет 15,53

610520 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних або штучних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,11

610590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

42,57

610590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 172,73

610590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, 

трикотажні, для чоловіків або хлопців: з інших 

текстильних матеріалів:

Харківська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

31,76

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 55,15

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 50,56

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

93,40

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 78,71



610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2 440,89

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 53,70

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 272,80

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 195,10

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 211,82

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 374,20

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 30,27

610690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, трикотажні, для жінок або дівчат: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 47,99

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 45,81

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 54,69

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 61,00

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 71,66

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,19

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 45,73



610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 40,41

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

17,91

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 68,95

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 6,65

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,65

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,11

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 31,88

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 30,37

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,79

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 43,68

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,37



610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 57,86

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 32,40

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 53,26

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,71

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 32,46

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 30,80

610832 Комбінації, спідні спідниці, труси, нічні сорочки, 

піжами, пеньюари, купальні халати, домашні 

халати та аналогічні вироби, трикотажні, для 

жінок або дівчат: сорочки нічні та піжами: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 52,83

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 9,05

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,98

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

24,22

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,95

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 22,66

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,19

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 84,23

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,07

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,84

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,67



610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,06

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 59,83

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Гватемала 43,86

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 6,15

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 25,66

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 6,15

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4 548,38

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Маврикій 44,03

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 6,25

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 35,11

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 29,11

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 23,29

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,11

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 34,85

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 43,21

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 128,93

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 6,10

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 32,84

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 31,24

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 22,82

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59,15

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 6,13

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 16,66

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Грузія 48,70

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 210,46

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Гондурас 79,05



610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 26,12

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 8,05

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 42,65

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 38,03

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 35,44

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,05

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 40,34

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 32,40

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,08

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 22,34

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 25,01

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 6,84

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 23,50

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

99,44

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

18,80

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

53,06

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

44,00

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 38,97



610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 10,20

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,10

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 31,86

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,49

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,75

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 12,00

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 23,31

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 27,84

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 43,08

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 34,74

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 64,91

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 6,65

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 57,44

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 41,87

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,64

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,39

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,14

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,59



610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,16

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,06

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 137,06

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,81

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 119,32

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 64,27

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,46

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 47,33

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 45,59

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,64

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 55,57

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 101,77

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 24,78

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 43,90

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 065,62

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 144,12

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

8,89

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 54,47



610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 27,47

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Маврикій 6,65

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 309,00

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 12,95

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 35,79

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 6,65

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 6,65

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 55,11

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 59,25

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 178,33

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 19,64

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 114,98

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 40,51

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 157,07

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 29,35

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 13,42

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 23,33

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,15



610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 74,40

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 86,23

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 34,39

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 10,67

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 130,69

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 55,49

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 55,80

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 55,70

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 36,91

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 52,63

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 6,65

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 71,78

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 6,72

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 25,70

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 27,50

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 40,43

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 68,25

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 20,18

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 38,50

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 28,31

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,47



610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Марокко 100,47

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 30,74

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 33,00

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 40,29

610990 Футболки, майки та інша натільна білизна, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,65

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

56,60

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 18,10

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,23

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 54,10

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 52,15

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,72

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 83,94

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 736,00

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2 386,55

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 55,32

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 119,81

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 53,89

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 150,34

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,70



611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 55,47

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 7,59

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 172,79

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 8,42

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 287,12

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,24

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 43,32

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 73,64

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 58,55

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 27,50

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,86

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

837,64

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,58

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,01

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 23,47

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 55,42

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 31,25

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,53



611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 71,89

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 7,52

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 102,83

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,16

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,76

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 133,56

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,63

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 59,62

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 55,25

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 15,00

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 180,70

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 101,91

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 64,10

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 119,11

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 8,38

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 8,81

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 85,96

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 146,78



611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 257,80

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 206,53

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 54,97

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мадагаскар 52,38

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 27,19

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 11,56

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 212,04

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 74,70

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 86,79

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 949,34

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Рівненська 

митниця ДФС

Литва 31,13

611011 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з вовни:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 92,57

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 2 211,63

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

митниця ДФС

Китай 154,14

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

митниця ДФС

Китай 44,13

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,75

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

митниця ДФС

Мадагаскар 180,84



611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 145,85

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 191,96

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 953,98

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мадагаскар 186,72

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 174,63

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 396,08

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 140,17

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,52

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 211,32

611012 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: з тонкого волосу 

кашмірської кози:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 375,82

611019 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,35

611019 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 115,76

611019 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 107,30

611019 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з вовни 

або тонкого волосу тварин: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 48,08

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,51



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 20,51

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Албанія 36,41

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,75

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 44,95

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,51

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,95

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,85

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 40,08

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 12,08

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 24,22

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 43,94

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 56,98

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,56

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,23

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 35,19

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Комори 11,09

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

43,21



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 43,16

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 82,03

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 68,05

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,64

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 26,30

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

31,07

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 410,00

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Франція 47,22

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 20,61

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 7,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 28,60

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 49,47

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Маврикій 19,37

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 7,58

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 33,21

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 11,65

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 7,96

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 16,55



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 89,11

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

137,45

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

22,42

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 27,17

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 17,39

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 45,27

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 35,90

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 30,27

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 46,42

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 7,59

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 90,02

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 72,07

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 46,16

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,80

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 44,71

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,00

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,39

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,16



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,75

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,24

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,59

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,86

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,45

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,26

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,70

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 99,01

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 70,88

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 11,26

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 31,48

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 7,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 33,21

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 115,58

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 20,00

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 43,44

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 67,63

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 26,11



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 70,67

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 29,09

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 29,17

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 24,00

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 7,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Узбекистан 14,54

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 20,80

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 31,98

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

553,53

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,33

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,45

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 34,12

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 14,44

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 19,33

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 9,49

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 8,05

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 30,28

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 19,68



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 30,87

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 86,62

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 8,45

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 17,93

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 9,50

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 7,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 8,25

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 100,34

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 45,63

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 145,44

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 21,14

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 95,95

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 12,00

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 21,09

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 17,00

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 56,88

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 31,21



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 32,16

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 45,07

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 106,57

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 7,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 71,36

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 31,76

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 113,53

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,21

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 28,21

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

79,34

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

41,19

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

54,54

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Албанія 37,16

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,45

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 23,55

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 16,99

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,13

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 18,50



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 27,35

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 27,78

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 18,99

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 25,19

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

М'янма 12,73

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 16,27

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 18,45

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 21,86

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 15,75

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 29,18

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 30,16

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 33,67

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 27,72

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 35,65

611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 88,59



611020 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з 

бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,55

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

32,03

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

56,93

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,68

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 11,45

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 21,65

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,06

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,86

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 51,14

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 15,94

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 26,53

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,80

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,80

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,46

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,64

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 42,46



611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 57,33

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 11,95

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 26,20

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 12,49

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 24,23

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 38,91

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

36,03

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,69

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 34,34

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 47,22

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 18,67

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 26,11

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

39,37

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 49,11

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,14

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,66

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 39,34

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 51,81



611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 39,75

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 110,57

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 129,60

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 24,05

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 343,23

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 65,03

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 205,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 181,17

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 55,23

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,81

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 47,55

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 37,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 59,00

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 28,48

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 32,03

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 71,62

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 34,74

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 33,72



611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 7,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 162,70

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 7,57

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 48,50

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 44,76

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 29,79

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,44

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 70,67

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,78

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 53,68

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 36,23

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,81

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,25

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 45,89

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,82

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,89

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,09



611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,11

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,70

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,68

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 10,57

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,95

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 31,05

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 26,42

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 45,33

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 7,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 125,08

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 43,20

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 57,33

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 69,32

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 39,14

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 272,54

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 61,88

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 54,20

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 7,52



611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 28,93

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 11,42

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 15,64

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 7,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 11,26

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 51,70

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 8,25

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

86,39

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

93,60

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

38,60

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

2 305,60

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 30,21

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 15,17

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 16,65

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,27

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 20,79

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 29,72

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 24,71



611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 39,77

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,53

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,08

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 65,82

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 53,12

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 34,39

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 32,97

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 32,18

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 10,31

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 25,08

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 66,81

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 28,28

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 64,36

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 53,91

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 7,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 44,62

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,25

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 24,56



611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

М'янма 11,86

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 17,28

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,61

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 21,86

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 16,13

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 37,28

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 26,92

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,56

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 17,66

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 22,53

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 43,28

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 114,40

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 69,25

611030 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: із 

синтетичних або штучних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 22,30

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 45,02



611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 81,85

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,30

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,97

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 46,07

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,05

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 157,66

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 45,39

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 45,11

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 46,14

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 70,33

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,27

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 152,17

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 202,41

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 24,28

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

66,95

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 11,60

611090 Светри, пуловери, джемпери, кардигани, 

жилети та подібні вироби, трикотажні: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,74

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 55,74

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,56



611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 27,21

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 67,97

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,50

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,50

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Мадагаскар 7,53

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 7,52

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 45,55

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 29,71

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 42,89

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 132,11

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 7,52

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,83

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 12,37

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 12,40

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Узбекистан 27,70

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 12,34

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 26,11

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 48,00

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,63

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 17,63

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 24,54

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 21,18



611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 22,43

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,03

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 33,03

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 25,39

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 12,36

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 69,87

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 52,94

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 39,28

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,75

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,15

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,21

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,35

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,32

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 41,98

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 51,72

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 13,47

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 26,93

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 17,30



611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 53,62

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 54,48

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 12,37

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 26,29

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 53,80

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 54,70

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 12,37

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 34,35

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 145,20

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 44,11

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 200,53

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

19,62

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 12,37

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 39,18

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,01

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 65,38

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 543,08

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 52,34

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 29,93



611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 31,07

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 23,49

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 33,96

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 35,52

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,60

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Пакистан 41,38

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,60

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 49,70

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 48,77

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 32,19

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 34,01

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 43,16

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 38,27

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 126,25

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 63,75

611120 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 36,02

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 28,23

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 71,50

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 116,55

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,39

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 40,31

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 12,52

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,40

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 76,42



611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 12,40

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 52,14

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 28,02

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 38,62

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 110,78

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 37,01

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 12,40

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 12,51

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 12,68

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 21,42

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 12,40

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 11,92

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 12,40

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 44,60

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 12,40

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,87

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,40

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 44,22

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 36,00



611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 35,30

611130 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 34,48

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,60

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,00

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 12,38

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,39

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,46

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 12,38

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,38

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 45,10

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 149,34

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 12,38

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 12,38

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 12,38

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,38

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,54

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 41,67

611190 Одяг дитячий та додаткові речі до одягу, 

трикотажні: з інших текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 81,73

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 20,00



611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 45,61

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 120,22

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 7,52

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 43,54

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 19,47

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 15,38

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 7,52

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

39,33

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 50,39

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,75

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,52

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 91,50

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 24,93

611231 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для чоловіків або хлопців: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 10,45



611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,51

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 57,31

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 3 408,33

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,05

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 59,56

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 73,57

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 7,52

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 64,93

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 106,78

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 35,55

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 71,00

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 54,81

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

70,84

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 57,66



611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 135,21

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 68,49

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 119,64

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 252,04

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 57,73

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,79

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 76,19

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 54,04

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 64,33

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 135,12

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 154,57

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 69,52

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

131,00



611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 107,94

611241 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні, трикотажні: костюми та плавки 

купальні для жінок або дівчат: із синтетичних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

М'янма 99,79

611300 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 

5903, 5906 або 5907:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,10

611300 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 

5903, 5906 або 5907:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,22

611300 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 

5903, 5906 або 5907:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 29,38

611300 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 

5903, 5906 або 5907:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,10

611300 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 

5903, 5906 або 5907:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,57

611300 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 

5903, 5906 або 5907:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 38,20

611300 Одяг з трикотажного полотна товарних позицій 

5903, 5906 або 5907:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,48

611510 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: компресійні 

панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад 

панчохи для хворих з варикозним 

розширенням вен):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 78,84

611510 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: компресійні 

панчішно-шкарпеткові вироби (наприклад 

панчохи для хворих з варикозним 

розширенням вен):

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 60,98

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 11,40



611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 37,02

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,19

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,50

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 46,31

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,27

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 22,81

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 47,45



611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,89

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 16,19

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 30,06

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 42,80

611530 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші панчохи та 

гольфи жіночі, з лінійною щільністю одиночної 

нитки менш як 67 децитексів:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 27,21

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,23

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,47



611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,57

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

45,28

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,31

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 19,94

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 29,62

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 33,33

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 43,31

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,74



611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 988,05

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Польща 23,52

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

81,73

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,12

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 18,42

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 25,66

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,46

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,90



611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 52,25

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,61

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,24

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,49

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,28

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,87

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

6,12

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 57,19



611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 17,00

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 29,19

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 132,32

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 139,92

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 54,30

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 124,75

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 35,04

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 34,12



611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 34,34

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 150,57

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 20,99

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 18,55

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 32,80

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 34,16

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,72

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 24,86



611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

18,24

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 40,97

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 18,87

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,47

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 29,00

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 43,00

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,00

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,00



611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Португалія 26,26

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 25,38

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 59,12

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,12

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,11

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 36,37

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 31,75

611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Хмельницька 

митниця ДФС

Італiя 43,53



611596 Колготки, панчохи, гольфи, шкарпетки і 

підслідники та інші панчішно-шкарпеткові 

вироби, включаючи компресійні панчішно-

шкарпеткові вироби (наприклад панчохи для 

хворих з варикозним розширенням вен) та 

взуття без підошов, трикотажні: інші: із 

синтетичних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,11

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 4,36

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,80

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,53

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 19,38

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,19

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,01

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 83,75

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,75

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,68

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,27

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 57,35

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 14,77

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,21

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 9,79

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 13,10

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 6,88

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 8,80

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 54,45



611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 101,86

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,82

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,51

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,95

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 55,45

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,53

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,75

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 118,04

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

68,60

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Київська 

міська 

митниця ДФС

1 607,45

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,22

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 5,55

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,24

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,96

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,85

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,75

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,52

611610 Рукавички, мітенки, рукавиці, трикотажні: 

просочені або покриті пластмасою або гумою:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 5,73

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,53

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 257,73



611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,48

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,67

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

митниця ДФС

27,51

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,11

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

140,00

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 19,99

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,11

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

91,63

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 20,40

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 183,51

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 51,15

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 54,60

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 34,43

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 148,18



611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,79

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,12

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,12

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 141,68

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,01

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,43

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 59,92

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,85

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,85

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 27,06

611780 Інші готові додаткові речі до одягу, трикотажні; 

частини одягу або додаткових речей до одягу, 

трикотажні: інші додаткові речі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,36

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,95

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 79,71



620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 15,64

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 53,52

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 30,76

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 29,15

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 15,70

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,00

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,22

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 52,21

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,26

620112 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: з бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 53,78

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,76



620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 57,52

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,81

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 22,28

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

52,68

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

85,92

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 30,76

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

30,17

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 67,07

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 68,28



620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,08

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,54

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 57,79

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 102,34

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 51,04

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 40,51

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 10,45

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 44,35

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 63,15



620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 38,34

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,96

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,91

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,44

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 33,25

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 131,83

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,46

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,44

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,51



620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,14

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 38,74

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 35,70

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 35,32

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,91

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 72,42

620113 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки для чоловіків 

або хлопців, крім виробів товарної позиції 

6203: пальта, півпальта, накидки, плащі та 

аналогічні вироби: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 9,51

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 38,35

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 9,55



620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 855,52

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,74

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 140,51

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 44,22

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,56

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 24,66

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 66,56

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 9,51

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,08

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 19,21

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 40,27



620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 33,41

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,52

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 67,28

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 31,68

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 19,33

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 648,69

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 130,84

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,72

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,72

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,95

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,66



620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,03

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,73

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 171,64

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,11

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 9,53

620212 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 9,53

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 23,75

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 25,00

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 62,16

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 24,31



620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Канада 9,50

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,08

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 20,41

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,93

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,30

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1 947,98

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 36,49

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 9,52

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 46,35



620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 66,26

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 60,34

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 51,75

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,61

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 31,59

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 23,49

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 39,86

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 9,52

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,85



620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 24,58

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,82

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 25,45

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 9,67

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,95

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 31,58

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 36,27

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,58

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 216,76



620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,47

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,67

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 41,90

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,01

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,57

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,84

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,36

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,43

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,61



620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 49,19

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 42,26

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 32,15

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 90,91

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 898,58

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 23,66

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 20,17

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 40,05

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 12,00



620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 14,00

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 57,30

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 52,32

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 51,72

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 11,05

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 23,72

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 39,58

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 69,12

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 10,73



620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 19,16

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 73,02

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 37,66

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 9,52

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Естонія 51,84

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 51,52

620213 Пальта, півпальта, накидки, плащі, анораки 

(включаючи лижні куртки), куртки та подібні 

вироби для жінок або дівчат, крім виробів 

товарної позиції 6204: пальта, півпальта, 

накидки, плащі та подібні вироби: із 

синтетичних або штучних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 9,51

620319 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

костюми: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

30,10

620319 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

костюми: з інших текстильних матеріалів:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620322 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 46,69



620322 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

12,43

620322 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,51

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,50

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,70

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 21,63

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,51

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,51

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Естонія 49,49

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,59

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620323 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: із синтетичних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620329 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: з інших текстильних матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 11,35



620329 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

комплекти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 69,72

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 66,92

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,27

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 59,39

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 31,66

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 76,62

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 28,99

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 50,93

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 90,63

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 198,39

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 59,75

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 41,33

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 341,87



620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,36

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 29,89

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 30,12

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 66,85

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 61,56

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 40,88

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 118,54

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,96

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 45,84

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 50,15

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,50

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 28,80

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 30,98

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52



620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,53

620332 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Україна 63,79

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 45,10

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 59,27

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,43

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 65,91

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 62,43

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 123,77

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,75

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 47,44

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 63,13

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 61,45

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,55



620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 65,34

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,00

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 29,02

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 61,09

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 31,20

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 64,41

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,51

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 45,75

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,74

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,13

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 63,73

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,43

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 33,99

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 60,29



620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 60,00

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мадагаскар 18,04

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 54,42

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 61,98

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 78,25

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 113,34

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 60,50

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 45,24

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 63,25

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

42,70

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 21,61

620333 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 12,31

620339 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 47,02



620339 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 47,77

620339 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 47,81

620339 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 40,79

620339 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

7 442,27

620339 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

піджаки та блейзери: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,12

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 74,47

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 90,47

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 175,17

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 68,69

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,03

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

59,06



620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 62,10

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 87,96

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 85,59

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 33,33

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 82,71

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 120,02

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 25,53

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 105,09

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 340,89

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 75,88

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 115,74



620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 74,28

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 37,78

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 115,93

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 150,54

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 43,71

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 66,69

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 33,33

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 58,53

620341 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з вовни або тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,53

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,51

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Закарпатська 

митниця ДФС

Пакистан 53,47



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 73,48

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 20,22

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,38

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,04

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,64

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 26,88

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 7,52

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 7,51

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 23,55

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 17,12



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 23,00

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 46,91

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 44,02

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 37,50

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 35,90

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

26,99

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 60,84

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 36,65

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 31,95

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 30,77

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туркменістан 16,33



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 26,50

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,92

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 22,19

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,67

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,50

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 37,01

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 42,71

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 26,15

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,70

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,51

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,30



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,22

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,30

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 40,31

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,72

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,71

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,72

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,20

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,61

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,62

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,00

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

94,44



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 41,76

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 23,45

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 139,56

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 27,07

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 33,94

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 10,65

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 29,76

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 27,33

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 7,93

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 35,49

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 56,19



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 140,18

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 64,38

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 8,25

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Маврикій 7,54

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 12,00

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 9,48

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 7,77

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 28,07

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 18,75

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 7,57

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 18,69



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 21,15

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 35,00

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 7,52

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 24,86

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 30,29

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

115,87

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

34,88

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Албанія 21,82

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 18,06

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 13,72

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 9,29



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 23,18

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 20,50

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 21,04

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 21,53

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 28,31

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

249,64

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,52

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,98

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 16,67

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 14,44

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

М'янма 23,59



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 78,42

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 22,01

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 18,89

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 38,85

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 122,12

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 135,55

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,76

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 8,20

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 16,44

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,15

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 40,69



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 82,10

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 120,71

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 7,52

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 125,65

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 10,08

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 45,39

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 52,70

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,62

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 30,22

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 58,06

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 28,45



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туркменістан 15,70

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 7,52

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,09

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 17,64

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 18,93

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 15,72

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

М'янма 15,89

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 27,27

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 20,43

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 8,26

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Пакистан 29,18



620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Пакистан 22,13

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,12

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 45,92

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 92,55

620342 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,51

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 45,15

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 32,36

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

33,07



620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 14,47

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 33,43

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Україна 55,29

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 48,45

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

82,34

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 33,47

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,14

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 53,77

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,52



620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 32,21

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 57,72

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Домініканськ

а Республіка

7,50

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Гондурас 7,52

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Індія 28,31

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 23,00

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 7,55

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 32,51

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 58,13

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 40,53

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 16,25



620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 39,53

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

111,95

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 49,36

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 43,24

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 27,22

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 27,62

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,17

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,51

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 53,51

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 23,28

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 23,78



620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 20,32

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,22

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,51

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,77

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 40,03

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 34,04

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,62

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,46

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 85,50

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,01

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 43,44



620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 153,86

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 57,47

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 19,12

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 59,49

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 22,22

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мадагаскар 14,63

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 19,98

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 35,13

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 12,16

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 47,32

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 56,69



620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,87

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 49,05

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 35,20

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 39,39

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 13,07

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 24,11

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 84,99

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 65,54

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 34,17

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 57,30

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 17,68



620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 55,24

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Македонія, 

колишня 

Югославська 

Республіка 

36,11

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

2 043,43

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 14,68

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Мексика 49,72

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 139,95

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 22,86

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 87,57

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 21,37

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 30,10

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Естонія 33,67



620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,53

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Херсонська 

митниця ДФС

Данія 84,08

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,98

620343 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: із синтетичних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

42,79

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 36,68

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 30,06

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Коста-Ріка 27,91

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 21,05

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 31,22



620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,14

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 159,03

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 36,76

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 178,91

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 30,62

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,95

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 18,96

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

36,38

620349 Костюми, комплекти, піджаки, штани, 

комбінезони із шлейками, бриджі та шорти 

(крім купальних), для чоловіків або хлопців: 

штани, комбінезони із шлейками, бриджі та 

шорти: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 30,41

620419 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: костюми: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,30

620419 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: костюми: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 228,56



620419 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: костюми: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620422 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: комплекти: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620423 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: комплекти: із синтетичних 

волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620423 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: комплекти: із синтетичних 

волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,50

620423 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: комплекти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

620423 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: комплекти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,51

620423 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: комплекти: із синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Естонія 49,18

620423 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: комплекти: із синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,60

620423 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: комплекти: із синтетичних 

волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 50,43

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 73,99



620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 114,90

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 50,41

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 44,64

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,45

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 30,20

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 48,60

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,72

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 84,38

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 21,33

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 7,52



620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 24,22

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 48,02

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 7,52

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 19,94

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 80,33

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 76,01

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,65

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 8,40

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,15

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 47,19

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 14,08



620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,41

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 25,20

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 84,00

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 12,00

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 43,12

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 58,30

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,65

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,41

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 41,04

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,65

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 39,03



620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 78,08

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,00

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

49,62

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,88

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 18,31

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 29,12

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 45,28

620432 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 16,94

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

91,93

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,10

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 27,71



620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 19,81

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 26,96

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 52,69

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5 278,93

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 40,57

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

41,28

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,81

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 22,42

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,82

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,01



620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 46,59

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 52,10

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 50,47

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 34,07

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 101,32

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 12,00

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,52

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 30,08

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,00

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,43



620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,84

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,84

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,58

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 42,23

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,94

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 62,17

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 50,87

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 224,39

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 297,33

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 714,23

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 7,52



620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 224,62

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 8,32

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 36,82

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 12,00

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 7,52

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 11,88

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

М'янма 31,75

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 30,06

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 34,87

620433 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 25,29



620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 70,26

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 41,75

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Маврикій 44,53

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 22,28

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 46,15

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,28

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 70,30

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 29,43

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 227,46

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 67,18



620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 43,05

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 88,87

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,00

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,63

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 280,88

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

48,35

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,00

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

26,87

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 22,93

620439 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: жакети та блейзери: з 

інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 36,77

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 2 636,84



620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 157,35

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 33,73

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

84,84

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 206,35

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 155,65

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 111,21

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3 421,68

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 202,35

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 342,96

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

401,35

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,66



620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 25,00

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,52

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,89

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

54,80

620449 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: сукні: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 592,17

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 23,24

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 46,57

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 26,92

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 47,56

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 68,75

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 63,33



620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

29,67

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,64

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 156,01

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,00

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 38,90

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2 106,59

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 31,42

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 132,20

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 100,17

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

13,61

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 196,26



620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,52

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 55,06

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 47,34

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,35

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,60

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 378,98

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,35

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,52

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 97,12

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

46,55

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 418,61



620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 47,04

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 36,06

620459 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: спідниці та спідниці-

штани: з інших текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 31,60

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,29

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

59,89

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 88,94

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,76

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 50,00

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 104,61



620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 66,63

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,00

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 100,71

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 215,17

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 850,28

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мальта 198,20

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 75,21

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 80,30

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 195,86



620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 631,09

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,00

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 17,14

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

910,70

620461 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,00

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 62,55

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Закарпатська 

митниця ДФС

Марокко 40,72

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 15,00

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 52,96



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,64

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,73

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,48

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 57,14

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 26,35

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 97,89

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,29

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,22

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,88

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 16,53

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 7,50



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 92,06

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 36,57

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1 057,66

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Маврикій 7,51

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 7,65

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 34,25

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 7,62

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 22,27

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 84,99

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

54,02

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 52,96



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,64

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 36,47

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 48,23

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 68,00

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 72,80

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 18,15

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 32,84

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 32,26

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Єгипет 29,22

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

42,90

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 96,07

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,89

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 32,03

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 59,35

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 34,63

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 77,07

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 43,80

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 27,91

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 38,41

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 38,90

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,76



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

54,71

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Албанія 16,28

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 16,08

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,55

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,35

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,80

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 22,55

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 34,45

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,19

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 28,05

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 048,16



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,25

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,20

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 132,94

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 121,33

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,52

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 23,71

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 101,70

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 7,52

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 37,70

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,32

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,97



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,99

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,94

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,87

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,78

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,45

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 33,60

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,58

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 40,36

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 16,28

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 34,31

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 71,86



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 10,30

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 30,17

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 26,01

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 33,90

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 69,96

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 81,29

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 44,09

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 7,53

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мавританія 8,25

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Маврикій 99,21

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Маврикій 7,59



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 13,41

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 9,48

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 10,87

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 35,72

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 57,27

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 8,93

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 24,22

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 73,62

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 59,85

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 52,45

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 159,56



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,96

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,81

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 31,56

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 41,42

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 49,79

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 121,86

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 9,52

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 59,89

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 25,35

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 37,23

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 15,37



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 36,33

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,76

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 27,53

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 35,32

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 19,46

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Пакистан 36,02

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 36,75

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Бангладеш 38,71



620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 53,40

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 88,00

620462 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,51

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,15

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,75

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 7,53

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 33,36



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 3 399,79

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 7,51

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 42,67

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 64,09

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

37,24

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 9,18

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 24,10

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 39,25

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,53



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 36,87

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

42,16

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 20,68

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,01

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 54,97

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 25,95

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,38

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 39,05

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 73,15



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 84,03

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 41,10

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 55,04

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,81

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,54

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 17,14

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 52,04

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

М'янма 31,40

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 42,77



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 20,11

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 67,04

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 39,97

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,81

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,86

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,35

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 40,95

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 52,89

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,23



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,69

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,36

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 36,13

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 75,37

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 82,23

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 44,39

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 150,11

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 36,31

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,52



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 68,38

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мадагаскар 16,53

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 7,51

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 39,66

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 10,15

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 14,29

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 46,20

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 66,19

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 490,76



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 17,14

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,18

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 16,21

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 45,61

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,52

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 41,65

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,60

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 37,60

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 7,52



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 66,44

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 12,00

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 58,03

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,74

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 33,72

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,75

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

102,23

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 25,31

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 38,78



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 31,60

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 44,84

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Естонія 32,78

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 46,70

620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Черкаська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

19,61



620463 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: із синтетичних 

волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,51

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 44,70

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,33

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 29,58

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 91,02

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 49,82

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 29,96

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,51

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

55,32



620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 29,06

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 61,62

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 43,14

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 41,96

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,37

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,50

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 22,29

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 34,93

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,56



620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 23,96

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,52

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 58,87

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 42,25

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 75,24

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 37,79

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

14,88

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 8,79



620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 30,47

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 94,11

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 110,22

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 7,52

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 7,52

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 32,46

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 7,52

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 46,27

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 42,72



620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 7,52

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 47,31

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 7,52

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 82,83

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 27,29

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 13,37

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 100,48

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 154,20

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,55



620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,36

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 45,88

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 167,70

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 43,32

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 31,51

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,52

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 44,07

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,84

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 22,80



620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 23,09

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 33,98

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

41,85

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 8,23

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 28,91

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 31,75

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 29,89

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 42,96

620469 Костюми, комплекти, жакети, сукні, спідниці, 

спідниці-штани, штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти (крім купальних), 

для жінок або дівчат: штани, комбінезони із 

шлейками, бриджі та шорти: з інших 

текстильних матеріалів:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 8,69



620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

40,00

620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 66,39

620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,11

620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 65,36

620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,27

620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 320,67

620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 38,88

620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 38,19

620590 Сорочки та сорочки з короткими рукавами, для 

чоловіків або хлопців: з інших текстильних 

матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 66,76

620690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, для жінок або дівчат: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 104,08

620690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, для жінок або дівчат: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,09

620690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, для жінок або дівчат: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

56,50

620690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, для жінок або дівчат: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 105,91

620690 Блузки, сорочки та сорочки з короткими 

рукавами, для жінок або дівчат: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 38,56

620799 Майки, труси, кальсони, сорочки нічні, піжами, 

халати купальні, домашні халати та аналогічні 

вироби, для чоловіків або хлопців: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,11

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 8,80

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 8,80

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,60



620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 54,23

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Єгипет 8,80

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 67,49

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 12,00

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 34,40

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 8,80

620990 Дитячий одяг та додаткові речі до одягу: з 

інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 9,19

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,18

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 20,78

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,48

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,37

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,16

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,15

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,49

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 12,03

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 22,15

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 22,05

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,72



621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,11

621010 Одяг, виготовлений з матеріалів товарних 

позицій 5602, 5603, 5903, 5906 або 5907: з 

матеріалів товарної позиції 5602 або 5603:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,23

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,11

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 17,66

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

47,70

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,45

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 11,94

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 52,63

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,07

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,25

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 37,28

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 84,32

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 15,83

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 16,90

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 16,90

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,76

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,50

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 152,84



621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 22,94

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,07

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,00

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Індонезія 61,28

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,12

621132 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 33,40

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 8,25

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 21,87

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,24

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

31,74

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 15,64

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 98,57

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 75,58

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,19

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 25,52



621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

72,65

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,11

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,34

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,96

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,40

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,44

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,88

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,35

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,18

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,15

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

29,46

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 12,43

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 24,71

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 12,00



621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 32,59

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 9,50

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 97,55

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 34,20

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 45,75

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 35,33

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 66,30

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 8,15

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,93

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 23,97

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

М'янма 40,66

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 25,92

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 24,75

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 17,62



621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 8,16

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 28,74

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 21,00

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

82,72

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

2 893,73

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 18,23

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,19

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

В'єтнам 8,68

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,22

621133 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для чоловіків 

або хлопців: із синтетичних або штучних 

волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,11

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,11

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 17,28

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,83

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,19

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 43,11



621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 6,18

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Індія 45,16

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 28,27

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 55,08

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 22,21

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 53,79

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,44

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,60

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,11

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 30,99

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 44,30

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,78

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 25,63

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 64,74

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 28,90

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 8,69

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 44,88

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 10,25



621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 14,41

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 40,63

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 14,41

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 33,52

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,26

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,60

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 14,41

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,11

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 38,36

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 8,45

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,55

621142 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,11

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,13

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,78

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,80

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 34,07

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 52,32

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Індія 6,14



621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Індія 75,75

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 45,01

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 57,82

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 76,06

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

38,70

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 23,52

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 54,24

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 29,91

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,19

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 78,07

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 60,46

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 10,00

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 73,52

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 117,76

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 11,39

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 17,19

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 24,48

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 54,23



621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 162,93

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 12,75

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 49,69

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 32,87

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 109,77

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

140,18

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 28,70

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 12,38

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 23,31

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 40,01

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,12

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,20

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 72,30

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 67,66

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 9,50

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 235,99

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,71

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,91



621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,39

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 52,31

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,34

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,46

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,06

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,75

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 61,54

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 29,63

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,00

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 44,48

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 90,15

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 70,10

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 95,78

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 11,10

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мадагаскар 18,99

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 13,07

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 43,90

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 9,50



621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 27,95

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Кенія 38,47

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 42,16

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 26,39

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 55,22

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,11

621143 Костюми спортивні, лижні, костюми та плавки 

купальні; інший одяг: інший одяг для жінок або 

дівчат: із синтетичних або штучних волокон:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 6,19

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,11

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 62,69

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 156,08

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 61,49

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,27

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,19

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,89

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 145,77



621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,16

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Китай 51,49

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Індія 6,15

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 7,28

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,15

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 69,50

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 142,29

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 66,04

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Україна 6,13

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,13

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 108,94

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,88

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 51,50

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 182,55



621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 73,80

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 111,58

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 6,65

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 125,83

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,81

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 74,81

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 180,89

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

151,07

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 6,65

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 70,96

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 52,47

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 66,31

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 23,60

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 131,15



621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 44,10

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 64,21

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 108,43

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,63

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,11

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,86

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 104,68

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,88

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 53,55

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 91,77

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 80,27

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 56,89

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 12,00

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 150,14



621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 23,17

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 111,82

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 92,17

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 139,30

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 18,38

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 229,90

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 180,44

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 45,48

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 128,97

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Таїланд 166,64

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 131,48

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Україна 156,42

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 142,91

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 151,90



621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Сербія 183,96

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Угорщина 186,50

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 166,64

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Марокко 171,65

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 150,66

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 46,45

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,86

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,38

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,12

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

133,96

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 220,93

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Харківська 

митниця ДФС

М'янма 119,77

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 104,06

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 72,13



621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 135,87

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 136,16

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Харківська 

митниця ДФС

Таїланд 169,19

621210 Бюстгальтери, пояси, корсети, підтяжки, пояси 

з підв’язками, круглі підв’язки і подібні вироби 

та їх частини, трикотажні або нетрикотажні: 

бюстгальтери:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 7,56

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,05

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,94

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 106,76

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 84,67

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,83

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,50

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

20,14

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,83

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

650,21

630120 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з вовни або 

тонкого волосу тварин:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,16

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,01

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 3,01



630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 3,01

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 23,62

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,64

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,58

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,45

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 4,10

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 3,01

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,26

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 27,89

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,11

630130 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних) та пледи дорожні з бавовни:

Чернігівська 

митниця ДФС

Туреччина 3,25

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,23

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 54,80

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,20

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,52

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,15

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

16,92

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 28,22

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,77



630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,01

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,82

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,75

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,70

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,00

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,61

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,30

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,34

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,21

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 30,22

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 15,83

630140 Ковдри та пледи дорожні: ковдри (крім 

електричних зігрівальних) та пледи дорожні із 

синтетичних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 3,50

630190 Ковдри та пледи дорожні: інші ковдри та пледи 

дорожні:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

630190 Ковдри та пледи дорожні: інші ковдри та пледи 

дорожні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,43

630190 Ковдри та пледи дорожні: інші ковдри та пледи 

дорожні:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50

630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,15

630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 4,52

630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 5,07

630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,96



630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,88

630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Пакистан 4,23

630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 5,03

630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,97

630222 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна з набивної 

тканини: із синтетичних або штучних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,62

630232 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 20,94

630232 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 5,25

630232 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,69

630232 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,63

630232 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,50

630232 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: із синтетичних 

або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,31

630232 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: із синтетичних 

або штучних волокон:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 2,63

630239 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,84

630239 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна постільна: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 12,51

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 97,73

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,62

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,00

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,39



630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,52

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 17,00

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,98

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,60

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,02

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

630253 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: із синтетичних 

або штучних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,01

630259 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

22,30

630259 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Литва 56,64

630259 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 28,36

630259 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,03

630259 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 73,11

630259 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,10

630259 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,98

630259 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша білизна столова: з інших 

текстильних матеріалів:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 9,98

630293 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,07

630293 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

3,00

630293 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 110,79



630293 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 143,86

630293 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,27

630293 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,31

630293 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: із синтетичних або штучних 

волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,77

630293 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: із синтетичних або штучних 

волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,30

630299 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,64

630299 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,62

630299 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: з інших текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,40

630299 Білизна постільна, столова, туалетна або 

кухонна: інша: з інших текстильних матеріалів:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 9,61

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,27

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Закарпатська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

139,03

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 7,63

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Франція 6,66

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Китай 10,62

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,02

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

8,44

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 18,46

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 10,19

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 84,11



630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 18,16

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 11,63

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 18,37

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 57,86

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 25,35

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,02

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,27

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

49,50

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,23

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

12,44

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,51

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,46

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,50

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,15

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,20

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,14

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 11,49

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,56



630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,03

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,07

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Харківська 

митниця ДФС

Туреччина 1,95

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 9,93

630392 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: із 

синтетичних волокон:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,36

630399 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,53

630399 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,75

630399 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,11

630399 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,51

630399 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,00

630399 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 41,19

630399 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 36,64

630399 Фіранки, гардини та внутрішні штори; 

ламбрекени або запони для ліжок: інші: з інших 

текстильних матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 5,47

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,17

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,26

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,61

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,42

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 1,62



630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 1,92

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,13

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 5,17

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,50

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 4,13

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,00

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,20

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 4,00

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Болгарія 1,60

630419 Інші вироби для меблювання, крім виробів 

товарної позиції 9404: покривала постільні: 

інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 4,00

630510 Мішки та пакети пакувальні: з джуту або інших 

текстильних луб’яних волокон товарної позиції 

5303:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 7,05

630532 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: гнучкі 

проміжні контейнери великої місткості:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 5,07

630532 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: гнучкі 

проміжні контейнери великої місткості:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,23

630532 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: гнучкі 

проміжні контейнери великої місткості:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,00

630532 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: гнучкі 

проміжні контейнери великої місткості:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,25

630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Азербайджа

н

2,32

630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,13



630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,03

630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,24

630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 2,04

630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,04

630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 2,02

630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 4,01

630533 Мішки та пакети пакувальні: із синтетичних або 

штучних текстильних матеріалів: інші, з стрічок 

або подібних форм з поліетилену або 

поліпропілену:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,29

630690 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для 

човнів, серфінгів або сухопутних транспортних 

засобів; спорядження для кемпінгів: інші:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 17,75

630690 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для 

човнів, серфінгів або сухопутних транспортних 

засобів; спорядження для кемпінгів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,37

630690 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для 

човнів, серфінгів або сухопутних транспортних 

засобів; спорядження для кемпінгів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,99

630690 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для 

човнів, серфінгів або сухопутних транспортних 

засобів; спорядження для кемпінгів: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,80

630690 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для 

човнів, серфінгів або сухопутних транспортних 

засобів; спорядження для кемпінгів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 97,82

630690 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для 

човнів, серфінгів або сухопутних транспортних 

засобів; спорядження для кемпінгів: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 39,00

630690 Брезенти, навіси і тенти; палатки; вітрила для 

човнів, серфінгів або сухопутних транспортних 

засобів; спорядження для кемпінгів: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,90

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 3,79

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 2,44



630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 11,79

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,83

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,21

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 2,24

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 7,88

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,03

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 3,25

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 6,01

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,57

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,56

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,98

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 8,63

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Ірландiя 12,09

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 28,65

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 18,73

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,60

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Запорізька 

митниця ДФС

Нідерланди 15,70

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 31,72



630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 21,27

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 25,11

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Польща 31,84

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,27

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

21,03

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,50

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,13

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

249,60

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Ізраїль 741,50

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,18

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,44

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 9,34

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

25,97

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 21,04

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 8,16

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 13,80

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 19,29

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 6,82



630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 15,51

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 8,80

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,78

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,95

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,51

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,82

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

72,00

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

66,65

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 28,49

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 124,27

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,41

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,31

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,82

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,29

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 34,65

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,52

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,95

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,04



630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,35

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,22

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,43

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,79

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,29

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,13

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

56,82

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 9,25

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,66

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 18,80

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 25,73

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,19

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Львівська 

митниця ДФС

38,40

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 10,22

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 21,22

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 7,11

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 6,40

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 16,76



630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Львівська 

митниця ДФС

8,17

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Львівська 

митниця ДФС

11,31

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Одеська 

митниця ДФС

Ізраїль 8,78

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,27

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 4,51

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 10,67

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,10

630710 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

ганчірки для миття підлоги, посуду, витирання 

пилу та подібні вироби для прибирання:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,45

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Волинська 

митниця ДФС

Таїланд 314,42

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Ізраїль 68,51

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

19,23

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 59,62

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Литва 28,89

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 54,04

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 26,54

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

74,41

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 14,81

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 24,35

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Марокко 154,46

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1 163,23

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 3,00

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,60



630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,11

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,57

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,95

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 93,30

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 144,91

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 40,00

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,06

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,27

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Данія 25,38

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 1,49

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 55,65

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

78,75

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Маврикій 20,32

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 141,68

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 58,94

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 70,93

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,09

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Словаччина 177,12

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 16,57

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 48,70

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 21,86

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,37

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,73

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,60

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

30,53

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

243,69

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,76



630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,50

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,92

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 23,00

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,62

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,51

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 10,59

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

1 171,55

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

151,63

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,44

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,72

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,52

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 58,55

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,57

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 479,50

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,21

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,00

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,45

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,25

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,31

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,20



630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,82

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,56

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

192,99

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 188,25

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 28,83

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 32,89

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 9,79

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 3,70

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 52,14

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 428,89

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,72

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,00

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,50

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 266,83

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 462,80

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 8,04

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10,38

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

22,27



630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 55,31

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 36,11

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 34,63

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 13,30

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 4,22

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 30,43

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 72,22

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 69,44

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 15,56

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 60,35

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 51,96

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 376,30

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 3,86

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,99

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 33,97

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 24,29

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,88

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

52,14



630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,86

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

43,89

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

750,44

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

52,70

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 141,25

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,86

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

44,88

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,51

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,26

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,80

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 2,75

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 84,71

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 50,08

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,63

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 67,37

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

2,75

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

595,00



630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,59

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

24,56

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,15

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 18,12

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,76

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 44,22

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,20

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,72

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 4,90

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 41,13

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,78

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,00

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 59,80

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,15

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 45,66

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,85

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 28,37

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 20,18

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 106,54

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 77,66

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 5,28

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 42,17

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,26

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,15

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,50

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Австрія 78,06

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 3,85



630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 2,97

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 44,11

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Туреччина 8,66

630790 Інші готові вироби, включаючи викройки одягу: 

інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 3,85

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Люксембург 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,22

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,21

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,27

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,21

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,36

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,30

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Швейцарія 1,31

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,28

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Швейцарія 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Київська 

митниця ДФС

Бельгія 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Київська 

митниця ДФС

1,25

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,31

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,20



630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,29

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Польща 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,22

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,22

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,22

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,21

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1,21

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Львівська 

митниця ДФС

Литва 1,20

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Полтавська 

митниця ДФС

1,22

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Рівненська 

митниця ДФС

Польща 1,21

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Хмельницька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,21

630900 Одяг та інші вироби, що використовувалися: Чернівецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,22

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,02



640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,22

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,40

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,31

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,34

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 12,61

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 7,22

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 7,13

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

2,07



640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,64

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 6,54

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,65

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 13,65

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 14,87

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Чернівецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,76

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,08

640192 Водонепроникне взуття з підошвою і верхом з 

гуми або пластмаси, який не прикріплюється до 

підошви і не з’єднується з нею ні нитковим, ні 

шпильковим, ні гвіздковим, ні гвинтовим, ні 

будь-яким іншим подібним способом: інше 

взуття: що закриває щиколотку, але не 

закриває коліно:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 1,88



640212 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: взуття спортивне: взуття лижне і 

гірськолижне:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,12

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 49,03

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,91

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,69

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 34,68

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 30,92

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 21,31

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

61,13

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,22

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 24,17

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 21,92

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 21,49

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 20,21

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 11,94

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

63,29

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

100,77

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,79

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,88



640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,57

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,25

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,18

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,50

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,44

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,42

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,43

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 20,62

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 36,63

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 20,46

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 27,04

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 24,36

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,77

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,25

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 22,15

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 14,52

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 54,29

640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 13,73



640291 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: що закриває 

щиколотку:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,52

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 114,55

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 87,49

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,90

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,64

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 60,75

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,45

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 36,28

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,01

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,64

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,28

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 34,05

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,62

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 39,59

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,64

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 44,03

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 15,18

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 23,66

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 56,74

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 70,66

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 31,53

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 14,28

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 8,43



640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 32,66

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 12,68

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,23

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 33,20

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,75

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 36,12

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 14,10

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,22

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,90

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,20

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,63

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,38

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,23

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,21

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,97

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,06

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,96

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 20,72



640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 18,32

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,60

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

238,11

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 8,50

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

16,20

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

60,09

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 40,41

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 18,39

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 14,35

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 39,70

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,61

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,60

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 22,14

640299 Інше взуття на підошві та з верхом з гуми або 

пластмаси: інше взуття: інше:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 9,57

640351 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,10

640351 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: що закриває 

щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 698,65

640351 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 82,06

640351 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 129,71



640351 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 108,93

640351 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 41,43

640351 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: що закриває 

щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

340,78

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 453,95

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 140,03

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 107,09

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,38

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,55

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 48,63

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 150,84

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 56,58

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 493,56

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 132,34



640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 70,35

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 81,92

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 84,26

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

263,31

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 51,93

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 115,07

640359 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття на 

підошві з натуральної шкіри: інше:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,57

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,59

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,49

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 5,90

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Албанія 40,37

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

44,15

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

58,65

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

6,56



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 78,36

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 37,01

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,56

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 45,96

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 41,77

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 74,53

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 58,08

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 86,75

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 44,92

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 513,42

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Індія 35,91

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Індія 27,57

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,57

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,81



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Китай 88,68

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Китай 38,59

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,90

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

митниця ДФС

Китай 54,87

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 19,78

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 18,77

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 70,83

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 54,19

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 31,21

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 43,49

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 47,35

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 7,25

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 28,62

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 53,70



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 31,17

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 24,69

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 64,76

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 111,05

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 476,26

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 59,22

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 49,64

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 24,32

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 7,25

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 34,31

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 70,09

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 44,52

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 7,57

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 33,96



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 67,59

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 43,98

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 7,55

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 45,54

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 28,22

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

47,96

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Албанія 44,34

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Албанія 15,00

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Албанія 42,05

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 36,08

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,25

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 51,37

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 24,49

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

7,55



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

36,44

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,24

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 50,44

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 7,55

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 26,52

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,25

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 45,54

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 44,23

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 21,97

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,14

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,51

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 41,17

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 33,59

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,90



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,29

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,75

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,13

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,35

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,72

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 132,70

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 53,16

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 44,02

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 34,58

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 60,35

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 48,90

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 22,92

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 89,17

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 34,44



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 49,97

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,26

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 32,84

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 28,87

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 24,58

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 22,83

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 18,00

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 31,14

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 57,31

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 31,56

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 133,10

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 35,36

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 44,59

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 7,25



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 26,11

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 53,32

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 15,62

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 32,57

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 41,40

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 54,10

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 30,73

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 10,52

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,58

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Одеська 

митниця ДФС

Румунія 47,68

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 74,92

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,98

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,58

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,96



640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

27,28

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 67,83

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,58

640391 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: що 

закриває щиколотку:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 26,40

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,56

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 7,56

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 23,53

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 27,31

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Китай 5,90

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 12,02

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 824,33

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 102,20

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Пакистан 69,71

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 60,49

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 40,13

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,58

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 31,25



640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 50,19

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 6,57

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Туніс 6,58

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,56

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Албанія 38,65

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

34,10

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

66,03

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Індія 43,32

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Індія 18,44

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,02

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 27,27

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,57

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 90,04

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 40,38

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,90

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,57

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,96

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 57,83



640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 30,59

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 96,61

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 49,06

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 25,04

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 50,97

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

558,10

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Албанія 37,29

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 35,11

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 7,24

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 25,12

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Боснія і 

Герцеговина

34,82

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

224,92

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,96

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,42

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 93,92

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 80,32

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 29,62

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,23



640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 91,54

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 9,20

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,75

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 13,25

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,81

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,25

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 46,89

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,23

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,11

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 49,83

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 46,58

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 81,92

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,33

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 72,07

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 71,13

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 30,15

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 22,84

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 13,01



640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 38,48

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 34,49

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 7,23

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 37,53

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 21,25

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 57,71

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,96

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 60,04

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 397,56

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 66,94

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Молдова 15,00

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 29,70

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Марокко 36,27

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 63,84

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 31,63

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 49,43

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 55,97

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 39,85



640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 58,12

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 32,67

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 45,33

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 32,17

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 63,04

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 28,28

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 47,49

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,23

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 21,40

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 35,16

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 26,17

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 37,44

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,80

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 33,39

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 53,27

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

46,70

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 23,89

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 50,46



640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 33,88

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 49,27

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 48,39

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 27,32

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Камбоджа 47,45

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,60

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,58

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,59

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,59

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

26,51

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,66

640399 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної чи композиційної шкіри та з 

верхом з натуральної шкіри: інше взуття: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 21,49

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,57

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,34

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 142,38

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 6,57

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 20,53



640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 6,57

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 58,62

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 41,31

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Молдова 6,72

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 478,44

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 7,06

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 29,25

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 14,13

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,62

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 44,81

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,90

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,04

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Камбоджа 6,57

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,74



640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 30,34

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 28,47

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,22

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 23,18

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 9,20

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 14,43

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 27,90

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 9,91

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 29,43

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 59,90

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 119,33

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 615,16

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Перу 9,20

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,22



640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 47,87

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 15,63

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 12,99

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 7,24

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 28,08

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,78

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 34,85

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 44,19

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 36,71

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 34,84

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 31,97

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 48,55

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туніс 9,20

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 16,37



640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,97

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,68

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 57,42

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,15

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,94

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,24

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,94

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,67

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,90

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 24,44

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 26,09

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 57,10

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 7,24

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,60



640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,75

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

231,09

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

61,72

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 8,49

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 13,28

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 52,32

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 15,20

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 15,52

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,77

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 50,26

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 8,68

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,58

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 35,87

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 21,00



640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,43

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 35,97

640419 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з гуми або пластмаси: інше:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,57

640420 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з натуральної або композиційної шкіри:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 896,73

640420 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з натуральної або композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 149,10

640420 Взуття на підошві з гуми, пластмаси, 

натуральної або композиційної шкіри та з 

верхом з текстильних матеріалів: взуття на 

підошві з натуральної або композиційної шкіри:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 374,93

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,57

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

109,29

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

митниця ДФС

Китай 34,03

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

митниця ДФС

Китай 5,90

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,38

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 23,43

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 23,53

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 34,45

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 78,42

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 22,90

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 41,87

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,99



640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Львівська 

митниця ДФС

Китай 10,53

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,58

640520 Інше взуття: з верхом з текстильних матеріалів: Рівненська 

митниця ДФС

Литва 52,92

640590 Інше взуття: інше: Волинська 

митниця ДФС

Китай 6,57

640590 Інше взуття: інше: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,56

640590 Інше взуття: інше: Київська 

митниця ДФС

Китай 5,90

640590 Інше взуття: інше: Київська 

митниця ДФС

Китай 180,98

640590 Інше взуття: інше: Київська 

митниця ДФС

В'єтнам 25,28

640590 Інше взуття: інше: Київська 

митниця ДФС

Португалія 67,68

640590 Інше взуття: інше: Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 33,56

640590 Інше взуття: інше: Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 44,78

640590 Інше взуття: інше: Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 436,09

640590 Інше взуття: інше: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 441,72

640590 Інше взуття: інше: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 32,22

640590 Інше взуття: інше: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,57

640590 Інше взуття: інше: Київська 

міська 

митниця ДФС

55,43

640590 Інше взуття: інше: Харківська 

митниця ДФС

Китай 39,67

640590 Інше взуття: інше: Харківська 

митниця ДФС

Японія 36,46

640590 Інше взуття: інше: Харківська 

митниця ДФС

В'єтнам 50,09

640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,65



640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 20,04

640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 15,98

640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Київська 

митниця ДФС

30,38

640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Київська 

митниця ДФС

Бангладеш 29,05

640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,64

640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 3,37

640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Сумська 

митниця ДФС

Бангладеш 4,69

640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Сумська 

митниця ДФС

Бангладеш 30,28



640610 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: верх взуття і 

його частини, за винятком задників та жорстких 

деталей:

Сумська 

митниця ДФС

Бангладеш 4,56

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 8,09

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 9,92

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,57

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,54

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,34

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,63

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,61

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,61



640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,62

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,61

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,62

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,62

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,60

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,72

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 2,81

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Чернівецька 

митниця ДФС

Італiя 7,86

640620 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: підошви та 

каблуки з гуми або пластмаси:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 3,35



640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,69

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,69

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,68

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,69

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 11,75

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 15,54

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 16,86

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

59,91

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 29,74

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 8,07

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,61



640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,60

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 53,89

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,61

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 15,26

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 9,11

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,62

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,90

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

3,17

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

257,50

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 17,10

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Малайзія 121,69



640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 63,47

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,85

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 226,89

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 24,78

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,21

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,18

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 41,83

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,17

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,69

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,70

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,62



640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

57,14

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 64,62

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 59,43

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 7,59

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 2,63

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,82

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,69

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Сумська 

митниця ДФС

10,01

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Сумська 

митниця ДФС

7,80

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 36,37

640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,60



640690 Частини взуття (включаючи верх взуття з 

прикріпленою або неприкріпленою 

внутрішньою устілкою); вкладні устілки, устілки 

під п’ятку і подібні знімні деталі; гетри, гамаші 

та подібні вироби і їх частини: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 39,57

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,11

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 99,73

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 33,64

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Нікарагуа 40,61

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 80,43



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 141,92

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Китай 78,05

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,01

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,30

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,37

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,11



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Китай 30,94

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Китай 46,80

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

23,98

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Домініканськ

а Республіка

6,13

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Франція 42,72

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 4 281,05



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Гондурас 6,23

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5 411,89

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 68,64

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,03

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 35,89

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 1,39



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4 814,13

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

62,62

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

63,85

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

133,16

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

81,43

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,38



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,52

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 233,71

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 9,78

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 21,77

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,68

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

137,93



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

4,95

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

69,32

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

41,38

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

50,05

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

28,40

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

103,84



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 189,48

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 28,65

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бангладеш 23,22

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

839,25

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,04

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

16,13



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,50

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 30,00

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 36,44

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 9,40

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,00

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 126,26



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,63

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,76

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 101,85

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 139,89

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 46,55

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 18,08



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 34,70

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 37,62

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 16,92

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 30,78

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 33,51

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,93



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 29,11

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 25,00

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

51,15

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

68,92

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

63,88

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 9,91



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,08

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 29,13

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 9,58

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 30,47

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 97,07

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 11,50



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 71,81

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 238,60

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 638,55

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 77,39

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 76,16

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 93,56



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Пакистан 12,00

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 31,35

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Філіппіни 224,10

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 73,12

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 36,10

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 295,83



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 151,92

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 9,57

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 65,00

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сербія 12,50

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 142,53

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 27,91



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 101,47

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 19,60

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 33,56

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 66,74

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 241,72

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 25,17



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 32,98

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 25,27

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 167,67

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Львівська 

митниця ДФС

В'єтнам 49,42

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Львівська 

митниця ДФС

Бангладеш 26,00

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 7,54



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Одеська 

митниця ДФС

Естонія 56,28

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,58

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,59

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Одеська 

митниця ДФС

Шрі-Ланка 66,19

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 6,56

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Полтавська 

митниця ДФС

47,55



650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 30,60

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 87,06

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 21,73

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 127,75

650500 Капелюхи та інші головні убори трикотажні 

машинного або ручного в’язання, або 

виготовлені з одного суцільного полотнища 

(але не із смужок) з мережива, фетру або 

іншого текстильного матеріалу, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення; сітки для волосся з будь-яких 

матеріалів, з підкладкою або без підкладки, з 

оздобленням або без оздоблення:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 6,57

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 3,77

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Казахстан 18,29

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

8,05



650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Запорізька 

митниця ДФС

Польща 813,65

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

митниця ДФС

19,20

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,01

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 28,48

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 8,60

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,18

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,52

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

119,48

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 387,45

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,00

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 5,07

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 9,13

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 512,11

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 159,25

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 15,00

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 14,86

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 229,14

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 129,60



650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 60,64

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,23

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 42,59

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 161,71

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

19,24

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

24,68

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

26,11

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,62

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 26,07

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,00

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,49

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,16

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 261,20

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 7,01

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 7,38

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Одеська 

митниця ДФС

Японія 9,05

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,80

650610 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: захисні головні убори:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 37,95



650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 114,64

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,94

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 20,25

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,18

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,31

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,55

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 6,00

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 6,63

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,55

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 5,58

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 82,22

650699 Інші головні убори та капелюхи, з підкладкою 

або без підкладки, з оздобленням або без 

оздоблення: інші: з інших матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 14,26

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,04

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 28,78

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 44,71

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 47,64

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 18,38



660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,01

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 39,44

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,58

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,89

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 27,78

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,00

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 12,37

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,15

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,33

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 17,01

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 11,64

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,86

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 27,42

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Камбоджа 8,02

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

28,17

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,02

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,13

660199 Парасольки та парасольки від сонця 

(включаючи парасольки-палиці, садові 

парасольки та подібні парасольки): інші: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 14,78



660390 Частини, оздоблювальні деталі та 

пристосування до виробів товарної позиції 

6601 або 6602: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,24

660390 Частини, оздоблювальні деталі та 

пристосування до виробів товарної позиції 

6601 або 6602: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,00

660390 Частини, оздоблювальні деталі та 

пристосування до виробів товарної позиції 

6601 або 6602: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,84

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 0,72

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,95

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 0,83

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 0,87

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 1,05



680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1,36

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 0,59

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 0,96

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 0,55

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,02

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Одеська 

митниця ДФС

Індія 0,62

680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,46



680293 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: граніт:

Херсонська 

митниця ДФС

1,02

680299 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: інші камені:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,11

680299 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: інші камені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,73

680299 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: інші камені:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,00

680299 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: інші камені:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,44

680299 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: інші камені:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,65

680299 Оброблений камінь (крім сланцю) для 

пам’ятників або будівництва та вироби з цього 

каменю, за винятком виробів товарної позиції 

6801; кубики для мозаїки та аналогічні вироби з 

природного каменю (включаючи сланець), на 

основі або без неї; гранули, кришка та порошок 

природного каменю (включаючи сланець), 

штучно забарвлені: інші: інші камені:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 0,37



680300 Сланець оброблений та вироби із сланцю або 

агломерованого сланцю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 24,82

680300 Сланець оброблений та вироби із сланцю або 

агломерованого сланцю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,93

680300 Сланець оброблений та вироби із сланцю або 

агломерованого сланцю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 6,74

680300 Сланець оброблений та вироби із сланцю або 

агломерованого сланцю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,35

680300 Сланець оброблений та вироби із сланцю або 

агломерованого сланцю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,63

680300 Сланець оброблений та вироби із сланцю або 

агломерованого сланцю:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 0,90

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Вінницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

309,75

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 2,85

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 3 210,94



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Вінницька 

митниця ДФС

Польща 12,31

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Вінницька 

митниця ДФС

Німеччина 63,40

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 14,37

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 230,42



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 5,25

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 40,26

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

114,73

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

37,58



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

10,12

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Австрія 100,96

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,50

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

105,92



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 11,03

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,65

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Австрія 19,88

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

13,16



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 27,83

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

43,23

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,50

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 7,63



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,20

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 13,16

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 160,92

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 7,28



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Житомирська 

митниця ДФС

8,17

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 439,93

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 123,29

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 18,70



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 24,86

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 10,25

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 38,40

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Запорізька 

митниця ДФС

Австрія 9,74



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,41

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 7,00

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

49,95

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 231,75



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,31

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,66

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,00

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

103,57



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

49,47

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 50,00

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 9,82

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 27,39



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 8,72

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 78,50

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,76

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,80



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 16,16

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 2,25

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,12

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 27,96



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 7,30

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

25,26

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,25

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,52



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,12

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,49

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,11

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 8,09



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,48

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,03

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

4,91

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

64,72



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

784,90

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 49,96

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,77

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,53



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,06

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 135,72

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 120,83

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 37,23



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 11,60

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 9,77

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 4,24

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,16



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 10,56

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 4,40

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 6,22

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 3,25



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

88,32

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,23

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,85

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,25



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Словенія 13,08

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,65

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Нідерланди 15,52

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Данія 157,46



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 4,57

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3 224,80

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 2,57

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,71



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 181,10

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,44

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,29

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,73



680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 8,82

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

323,48

680422 Жорна, камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби без каркасу, призначені для 

шліфування, заточування, подрібнення, 

полірування, розрізування або розпилювання, 

камені для ручного точіння або полірування та 

їх частини з природного каменю, з 

агломерованих натуральних або штучних 

абразивів або з кераміки, у поєднанні з 

частинами з інших матеріалів або без них: інші 

жорна і камені точильні, круги шліфувальні та 

аналогічні вироби: з інших агломерованих 

абразивів або з кераміки:

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 28,38

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 4,49

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39,08

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

4,03



680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 29,07

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,35

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 62,44

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 14,97

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 17,38

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 15,66

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 11,57

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

130,30

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 23,67



680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Німеччина 17,20

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 16,33

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 126,31

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,86

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

94,38

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

991,90

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 10,44

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 10,28

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Словенія 46,63



680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Польща 12,89

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 36,06

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,80

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,60

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 26,20

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 24,29

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 31,83

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,76

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 45,09



680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 7,22

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,73

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,00

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

23,83

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,32

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,26

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 66,23

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 24,41

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 132,79



680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 33,40

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 13,01

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,00

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,22

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 13,82

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 615,61

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 36,67

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

25,84

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

178,44



680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,68

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

25,19

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

16,85

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Словенія 35,28

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,07

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 6,32

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,12

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Швеція 7,53

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Україна 79,30



680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Україна 10,90

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

90,15

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 15,79

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,43

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,01

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Сумська 

митниця ДФС

Італiя 18,11

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Сумська 

митниця ДФС

Німеччина 18,73

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 96,28

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,46



680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,60

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,56

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 3,82

680510 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на тканій 

текстильній основі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 3,15

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,93

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

11,80

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Україна 53,80

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 331,91

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Закарпатська 

митниця ДФС

Швейцарія 12,46



680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,20

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 5,42

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,94

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,80

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 094,52

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 163,64

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,54

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,38

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,60



680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Японія 18,39

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Малайзія 10,95

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Польща 30,17

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

35,15

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Україна 37,06

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 17,70

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,45

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

4,93

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

30,76



680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 27,98

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 17,88

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 17,14

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 11,11

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,48

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,95

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,74

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,68

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,43



680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 26,42

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 76,00

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,82

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 7,98

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 4,85

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 7,44

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Україна 5,88

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Україна 6,35

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,64



680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,99

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 3,70

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

156,60

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,00

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 680,75

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,48

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,00

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,00

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 1,40



680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Хмельницька 

митниця ДФС

Німеччина 123,80

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 4,93

680520 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на 

паперовій або картонній основі:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,42

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 1,81

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

40,09

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,60

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 20,79

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

37,65

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

57,48



680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 81,23

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Запорізька 

митниця ДФС

Індія 30,80

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Італiя 15,70

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 42,81

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 19,57

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,10

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,02

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,95

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 50,56



680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

120,23

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 17,73

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,30

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

17,74

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

32,62

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,52

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,79

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,85

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,83



680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

90,24

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

10,91

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 18,72

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 106,53

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 8,28

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 22,53

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 21,77

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 29,11

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 40,45



680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 23,78

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 24,35

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 11,85

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 5,87

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 3,69

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Швейцарія 22,10

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,30

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

8,74

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

22,75



680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

17,13

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Черкаська 

митниця ДФС

Китай 2,98

680530 Порошок або зерно абразивні, натуральні або 

штучні на текстильній, паперовій, картонній або 

іншій основі, розрізаній або зшитій чи 

обробленій іншим способом для одержання 

певної форми, або яка необроблена: на основі 

з інших матеріалів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 1,61

680620 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і 

аналогічні види мінеральної вати; 

відшарований вермикуліт, спучені глини, 

спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні 

продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, 

звукоізоляційних або звукопоглинальних 

матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811-

6812 або групи 69: вермикуліт відшарований, 

спучені глини, спінений шлак та інші спучені 

мінеральні продукти (включаючи їх суміші):

Донецька 

митниця ДФС

Казахстан 0,47

680620 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і 

аналогічні види мінеральної вати; 

відшарований вермикуліт, спучені глини, 

спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні 

продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, 

звукоізоляційних або звукопоглинальних 

матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811-

6812 або групи 69: вермикуліт відшарований, 

спучені глини, спінений шлак та інші спучені 

мінеральні продукти (включаючи їх суміші):

Житомирська 

митниця ДФС

Білорусь 0,08

680620 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і 

аналогічні види мінеральної вати; 

відшарований вермикуліт, спучені глини, 

спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні 

продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, 

звукоізоляційних або звукопоглинальних 

матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811-

6812 або групи 69: вермикуліт відшарований, 

спучені глини, спінений шлак та інші спучені 

мінеральні продукти (включаючи їх суміші):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 25,81



680620 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і 

аналогічні види мінеральної вати; 

відшарований вермикуліт, спучені глини, 

спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні 

продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, 

звукоізоляційних або звукопоглинальних 

матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811-

6812 або групи 69: вермикуліт відшарований, 

спучені глини, спінений шлак та інші спучені 

мінеральні продукти (включаючи їх суміші):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,17

680620 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і 

аналогічні види мінеральної вати; 

відшарований вермикуліт, спучені глини, 

спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні 

продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, 

звукоізоляційних або звукопоглинальних 

матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811-

6812 або групи 69: вермикуліт відшарований, 

спучені глини, спінений шлак та інші спучені 

мінеральні продукти (включаючи їх суміші):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,01

680620 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і 

аналогічні види мінеральної вати; 

відшарований вермикуліт, спучені глини, 

спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні 

продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, 

звукоізоляційних або звукопоглинальних 

матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811-

6812 або групи 69: вермикуліт відшарований, 

спучені глини, спінений шлак та інші спучені 

мінеральні продукти (включаючи їх суміші):

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,87

680620 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і 

аналогічні види мінеральної вати; 

відшарований вермикуліт, спучені глини, 

спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні 

продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, 

звукоізоляційних або звукопоглинальних 

матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811-

6812 або групи 69: вермикуліт відшарований, 

спучені глини, спінений шлак та інші спучені 

мінеральні продукти (включаючи їх суміші):

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 0,57

680620 Шлаковата, мінеральна силікатна вата і 

аналогічні види мінеральної вати; 

відшарований вермикуліт, спучені глини, 

спінений шлак та аналогічні спучені мінеральні 

продукти; суміші та вироби з теплоізоляційних, 

звукоізоляційних або звукопоглинальних 

матеріалів, крім виробів товарних позицій 6811-

6812 або групи 69: вермикуліт відшарований, 

спучені глини, спінений шлак та інші спучені 

мінеральні продукти (включаючи їх суміші):

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 0,08

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 0,28

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,25



680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,45

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,23

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,27

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,34

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,27

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,40

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,32

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 1,39

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,10

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,92

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,35

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,97

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 3,50

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,84

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,15

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,02

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,34

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23



680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,27

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Хмельницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Чернівецька 

митниця ДФС

Білорусь 0,32

680710 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): у рулонах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,24

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,29

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,27

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

0,55

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,46

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 0,53

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1,00

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,72

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Норвегія 0,85

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 28,89

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 0,55

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 0,62

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,57

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,65



680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 21,85

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 12,87

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 0,54

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Львівська 

митниця ДФС

Словаччина 0,52

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,27

680790 Вироби з асфальту або аналогічних матеріалів 

(наприклад, з нафтового бітуму або 

кам’яновугільного пеку): інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,30

681011 Вироби з цементу, бетону або штучного 

каменю, армовані чи неармовані: черепиця, 

кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: 

будівельні блоки та цегла:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,07

681011 Вироби з цементу, бетону або штучного 

каменю, армовані чи неармовані: черепиця, 

кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: 

будівельні блоки та цегла:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 0,09

681011 Вироби з цементу, бетону або штучного 

каменю, армовані чи неармовані: черепиця, 

кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: 

будівельні блоки та цегла:

Київська 

митниця ДФС

Польща 0,14

681011 Вироби з цементу, бетону або штучного 

каменю, армовані чи неармовані: черепиця, 

кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: 

будівельні блоки та цегла:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,30

681011 Вироби з цементу, бетону або штучного 

каменю, армовані чи неармовані: черепиця, 

кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: 

будівельні блоки та цегла:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,14

681011 Вироби з цементу, бетону або штучного 

каменю, армовані чи неармовані: черепиця, 

кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: 

будівельні блоки та цегла:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,08

681011 Вироби з цементу, бетону або штучного 

каменю, армовані чи неармовані: черепиця, 

кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: 

будівельні блоки та цегла:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,13

681011 Вироби з цементу, бетону або штучного 

каменю, армовані чи неармовані: черепиця, 

кахлі, плити, цегла та аналогічні вироби: 

будівельні блоки та цегла:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,08

681140 Вироби з азбестоцементу, з цементу з 

волокнами целюлози або з аналогічних 

матеріалів: з вмістом азбесту:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 21,80

681140 Вироби з азбестоцементу, з цементу з 

волокнами целюлози або з аналогічних 

матеріалів: з вмістом азбесту:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,11



681140 Вироби з азбестоцементу, з цементу з 

волокнами целюлози або з аналогічних 

матеріалів: з вмістом азбесту:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,12

681140 Вироби з азбестоцементу, з цементу з 

волокнами целюлози або з аналогічних 

матеріалів: з вмістом азбесту:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,11

681280 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: з крокідоліту:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,15

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

1,25

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,36

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,31

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

100,98



681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,23

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,76

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 325,81

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 351,11

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Канада 35,57

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

60,46



681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 580,00

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Італiя 213,75

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

74,30

681293 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: ущільнювальний матеріал з 

пресованого азбестового волокна, в листах 

або рулонах:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 94,38

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,80

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,09



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

267,67

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

311,00

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 7,99

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 50,50

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 649,17

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 531,52

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 109,75

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 216,00



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

20,66

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

217,00

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Китай 16,67

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Фінляндія 649,08

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 31,46

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 133,33

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 0,92

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 65,80



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,61

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2 092,57

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 1 380,00

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 835,31

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 68,80

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 29,88

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 43,63

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Ірландiя 1 624,00



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 41,16

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Японія 178,00

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,70

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 382,95

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 13,10

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 117,25

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 16,89

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

110,99



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

1 988,00

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

658,31

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

392,50

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,72

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

30,84

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

218,45

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

133,65

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 70,92



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 253,93

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

45,40

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,56

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,61

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 18,25

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 24,88

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

150,33

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 252,67



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 36,28

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 8,27

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 14,56

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

128,83

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

374,26

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 99,70

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

133,07

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 18,31



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 50,30

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 49,36

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 85,57

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 93,85

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 29,56

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 61,57

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

111,80

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

32,74



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 33,46

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 52,51

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 52,15

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 39,40

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

30,00

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 398,25

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,92

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

15,07



681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

20,72

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,40

681299 Волокно азбестове оброблене; суміші на 

основі азбесту або азбесту та карбонату 

магнію; вироби з цих сумішей або з азбесту 

(наприклад, нитки, тканини, одяг, головні 

убори, взуття, прокладки), армовані або 

неармовані, крім виробів товарної позиції 6811 

або 6813: інші: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,07

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 9,67

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

5,53

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 125,06



681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Запорізька 

митниця ДФС

104,78

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,71

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

161,31

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 4,28

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

3,90

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 43,24



681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,12

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 142,05

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 117,73

681320 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: із вмістом 

азбесту:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,38

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Туреччина 2,57

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,85



681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,25

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

митниця ДФС

Польща 7,96

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 130,94

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 6,24

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 6,32

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,76



681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

372,40

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,59

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 8,23

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,55

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,52

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,93



681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 362,34

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 37,60

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 2,29

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 1 186,38

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 57,44

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 4,73



681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Львівська 

митниця ДФС

Болгарія 7,54

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 2,75

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 3,96

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 4,00

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 488,38

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 4,32



681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Нідерланди 250,13

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 4,39

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Миколаївська 

митниця ДФС

Китай 3,35

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Одеська 

митниця ДФС

Бразілія 2,39

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,23

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 9,60



681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Тернопільська 

митниця ДФС

Бразілія 3,39

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Харківська 

митниця ДФС

Греція 2,88

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 3,00

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Харківська 

митниця ДФС

Бразілія 2,87

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,29

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Харківська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,10



681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 4,22

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 4,24

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 2,58

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 2,78

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Польща 4,19

681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

4,13



681381 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: гальмові прокладки та накладки:

Хмельницька 

митниця ДФС

Індія 2,92

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

165,54

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,23

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 182,87

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 108,04

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 169,39



681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

101,22

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

216,46

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 42,17

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

6,62

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 147,66

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

55,48



681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 618,30

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 75,71

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,04

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Польща 28,66

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 512,11

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 67,17



681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Італiя 323,06

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Бразілія 6,69

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Італiя 93,03

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

31,23

681389 Фрикційні матеріали та вироби з них 

(наприклад, пластини, рулони, стрічки, 

сегменти, диски, шайби, прокладки), 

немонтовані, для гальм, зчеплення або будь-

яких пристроїв на основі азбесту, інших 

мінеральних речовин або целюлози, 

комбіновані чи некомбіновані з текстилем або 

іншими матеріалами або без них: без вмісту 

азбесту: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,86

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

364,84



681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 530,18

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 595,76

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 33,03

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Закарпатська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

303,42

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

35 520,00

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 60,86

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 374,55

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

митниця ДФС

829,21

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

митниця ДФС

Китай 13,00



681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 12,76

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 8 490,36

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

59 621,67

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

митниця ДФС

Японія 14,17

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 233,12

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

298,24

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

285,47

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2 541,68

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 2 148,33



681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 12,46

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

11,97

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 26,94

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 587,44

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 32,78

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 168,71

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

32,55

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

24,09

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

425,70



681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

14,60

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

204,54

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,39

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Греція 198,46

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Китай 281,82

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Львівська 

митниця ДФС

Греція 226,85

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 136,56

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 65,36

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

39 675,19



681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 64,62

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 47,63

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5 609,86

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 8,65

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Рівненська 

митниця ДФС

Бразілія 820,58

681510 Вироби з каменю або інших мінеральних 

речовин (включаючи вуглецеві волокна, вироби 

з цих матеріалів і торфу), в іншому місці не 

зазначені: вироби з графіту або інших 

вуглецевих матеріалів, які не 

використовуються в електротехніці:

Чернігівська 

митниця ДФС

383,92

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Волинська 

митниця ДФС

Литва 0,53

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

73,27



690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,83

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 0,59

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Донецька 

митниця ДФС

Італiя 16,33

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,84

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Львівська 

митниця ДФС

Австрія 17,88

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 6,80

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 2,05

690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Полтавська 

митниця ДФС

Італiя 10,51



690220 Цегла вогнетривка, блоки, плитки та аналогічні 

вогнетривкі керамічні будівельні матеріали, 

крім виробів з кремнеземистого кам’яного 

борошна або з аналогічних кремнеземистих 

порід: з вмістом більш як 50 мас.% глинозему 

(Al2O3), кремнезему (SіO2) чи суміші або 

сполуки цих продуктів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 6,02

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

1,30

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Бельгія 5,26

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,94

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

334,46

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 11,99



690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,44

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 8,03

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Індія 4,66

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 9,86

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 8,16

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,39



690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 3,49

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 12,82

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Донецька 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

1,24

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,91

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Донецька 

митниця ДФС

Індія 12,17

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Донецька 

митниця ДФС

Німеччина 1,58



690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Донецька 

митниця ДФС

Китай 2,79

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Донецька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,33

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Запорізька 

митниця ДФС

Бельгія 7,31

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Запорізька 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

151,36

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 1,52

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,62



690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Київська 

міська 

митниця ДФС

2 093,90

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,45

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

21,85

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Полтавська 

митниця ДФС

Канада 11,21

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Полтавська 

митниця ДФС

Німеччина 6,45

690320 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: з вмістом 

більш як 50 мас.% глинозему (Al2O3) або 

суміші, або сполуки глинозему з кремнеземом 

(SіO2):

Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 77,12



690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

27,76

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 5,66

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 1,84

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,31

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Туреччина 2,89

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 4,00

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Туреччина 2,44

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,00

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 21,44



690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,15

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 1 375,38

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

196,17

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 79,94

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,36

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,56

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Миколаївська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,77

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,99

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 211,75



690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

19,22

690390 Інші вироби з вогнетривкої кераміки 

(наприклад, реторти, тиглі, муфелі, насадки, 

глушники, підпірки, пробірні чашки, труби, 

трубки, кожухи, прутки, стрижні), крім виробів з 

кремнеземистого кам’яного борошна або 

аналогічних кремнеземистих порід: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,98

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,58

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Бельгія 0,59

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,97

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,30

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,45

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,36

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 0,46



690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 0,46

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Польща 0,16

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,79

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,99

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,66

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 0,55

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

4,25

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 8,69

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,21

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,28

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 0,24



690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,42

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,74

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,41

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Бельгія 1,49

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,37

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,28

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

10,90

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 0,31

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,29

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 1,35

690790 Плитка та плити для мостіння і покриття 

підлоги, печей, камінів або стін, керамічні 

неглазуровані; кубики керамічні неглазуровані 

для мозаїки та аналогічні вироби, на основі і 

без неї: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 1,73



690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,31

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 0,41

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 0,75

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Туреччина 0,74

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 0,46

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 0,93

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 0,55

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 0,33

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 4,67

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,56

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Іспанія 0,67



690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,33

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 0,32

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 0,33

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,47

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 0,35

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 0,37

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 0,66

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 3,85

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 0,60

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 0,27

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,23



690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,50

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,66

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,41

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 0,36

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,51

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,52

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,54

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,36

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,52

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,51

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,26



690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,28

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,51

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,95

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,55

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 0,24

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 0,42

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 0,79

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 0,53

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,32

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,49

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 0,32



690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 0,53

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,26

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,35

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,43

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,36

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 0,57

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 0,67

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Україна 0,68

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,66

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,29

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,33



690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,27

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,26

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 0,28

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,56

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 0,30

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 1,83

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,35

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Іспанія 0,51

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,59

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

4,43

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 0,49



690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 0,41

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Італiя 0,82

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,35

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Болгарія 0,55

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,39

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,25

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Польща 0,37

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Іспанія 0,34

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 0,47

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 0,52

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

0,52



690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

0,26

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Білорусь 0,30

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,16

690890 Плитка для мостіння, облицювальна для 

підлоги, печей, камінів чи стін керамічна 

глазурована; кубики керамічні глазуровані для 

мозаїчних робіт та аналогічні вироби, на основі 

або без неї: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 0,33

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Вінницька 

митниця ДФС

Китай 16,95

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 4,66

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,32

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,93

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,70

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 6,00

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 6,00

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,70

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,51

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 22,81

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

митниця ДФС

Індонезія 18,60

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

10,23



691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,11

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,97

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

митниця ДФС

Китай 6,01

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 17,98

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,38

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 2,66

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 35,38

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 1,93

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 3,71

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 28,49

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

15,08

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,39

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,00

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 19,11

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,90

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,89

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,51

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,94



691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,02

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

21,26

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,94

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 5,01

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 6,30

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 36,27

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,84

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,95

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 1,95

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,94

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Сумська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,91

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,03

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,04

691200 Посуд та прибори столові або кухонні, інші 

господарські і туалетні вироби, з кераміки, крім 

фарфорових:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 7,71

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 2,20

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7,36

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,17

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

7,66

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,20

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,40



691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 3,21

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,00

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,88

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 7,54

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Кенія 110,95

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,21

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,23

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,98

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,80

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,20

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,70

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,80

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,80

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 7,70

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,08

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Грузія 1,77

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Туреччина 2,20

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Португалія 12,27

691390 Статуетки та інші декоративні керамічні 

вироби: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 11,38

700100 Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; 

скло у блоках:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,06



700100 Склобій, скрап скляний та інші відходи скла; 

скло у блоках:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 0,06

700420 Скло витягнуте або видувне, листове з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло забарвлене 

по всій масі (тоноване), глушене, накладне або 

яке має поглинальний, відбивальний або 

невідбивальний шар:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 21,99

700490 Скло витягнуте або видувне, листове з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше скло:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 0,37

700490 Скло витягнуте або видувне, листове з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше скло:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 0,34

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,25

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,28

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,22

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 0,34

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,24



700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 68,18

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,24

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Київська 

митниця ДФС

Польща 0,58

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,79

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,22

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,29

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 0,76



700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,22

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,59

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 0,67

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,26

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 0,95

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,64

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Одеська 

митниця ДФС

Румунія 0,54



700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,22

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,49

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,29

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 0,44

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Тернопільська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,22

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,27

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23



700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,21

700510 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: скло неармоване з 

поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,31

700521 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: забарвлене по всій масі (тоноване), 

глушене, накладне або тільки шліфоване:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,31

700521 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: забарвлене по всій масі (тоноване), 

глушене, накладне або тільки шліфоване:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,30

700521 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: забарвлене по всій масі (тоноване), 

глушене, накладне або тільки шліфоване:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,34

700521 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: забарвлене по всій масі (тоноване), 

глушене, накладне або тільки шліфоване:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,37

700521 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: забарвлене по всій масі (тоноване), 

глушене, накладне або тільки шліфоване:

Луганська 

митниця ДФС

Єгипет 0,35

700521 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: забарвлене по всій масі (тоноване), 

глушене, накладне або тільки шліфоване:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35



700521 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: забарвлене по всій масі (тоноване), 

глушене, накладне або тільки шліфоване:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Вінницька 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 0,19

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,20

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Білорусь 0,17

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Донецька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15



700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Донецька 

митниця ДФС

Білорусь 0,17

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 0,23

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Запорізька 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,14

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

митниця ДФС

Польща 0,24

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 16,03



700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 0,19

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 0,60

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 0,53

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 0,42

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 0,17



700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Білорусь 0,17

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Луганська 

митниця ДФС

Єгипет 0,29

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Луганська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,16

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Румунія 0,41

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,26

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,60

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 10,27



700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Львівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 0,17

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Миколаївська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,17

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Ізраїль 0,42

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Румунія 0,24

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Одеська 

митниця ДФС

0,50



700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 0,22

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Полтавська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Полтавська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 0,22

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,16

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,43

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Румунія 0,43

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 0,20



700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Рівненська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Тернопільська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Тернопільська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Тернопільська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,19

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,15

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Румунія 0,24

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,18



700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Черкаська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Чернівецька 

митниця ДФС

Білорусь 0,19

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,14

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,19

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

Білорусь 0,18

700529 Скло термічно поліроване та скло з 

шліфованою або полірованою поверхнею у 

листах з поглинальним, відбивальним або 

невідбивальним шаром чи без нього, але не 

оброблене іншим способом: інше неармоване 

скло: інше:

Чернігівська 

митниця ДФС

0,22

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 8,78

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 35,93

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

12,27

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 5,57



700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,15

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,75

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,50

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,75

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,57

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Львівська 

митниця ДФС

Туреччина 2,45

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 21,02

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Черкаська 

митниця ДФС

Словаччина 10,86

700600 Скло товарних позицій 7003, 7004 або 7005, 

гнуте, грановане, гравіроване, свердлене, 

емальоване або оброблене іншим способом, 

але не оправлене або не комбіноване з іншими 

матеріалами:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,35

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Вінницька 

митниця ДФС

1,10



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,53

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,11

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 50,02

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Канада 32,68

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Туреччина 14,01

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 12,88

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 7,41

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бельгія 7,80

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 25,15



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 12,81

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,82

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 8,29

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Туреччина 14,41

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 17,44

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 20,57

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Люксембург 25,51

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 12,67

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Португалія 92,10



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Словаччина 22,29

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,36

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Запорізька 

митниця ДФС

7,92

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

13,72

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7,48

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 8,07

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

33,88

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,95

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 17,20



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 13,32

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Індія 9,99

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Індія 3,50

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,06

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Японія 21,84

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,84

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

23,61

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,79

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Польща 6,55



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Польща 9,05

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 6,64

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Швеція 8,93

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 16,62

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 5,12

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 12,31

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,58

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,27

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

28,92



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 6,95

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 6,00

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 10,97

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 57,28

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 11,55

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 18,32

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 10,45

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 25,13

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 21,21



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,71

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 11,46

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

4,77

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 15,16

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 11,45

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Швеція 14,09

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 8,07

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,83

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 15,47



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

17,79

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

11,25

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,83

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

14,19

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

13,10

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

8,52

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

15,31

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 13,71

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 5,36



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,07

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 3,76

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,33

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,29

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 48,88

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,98

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,07

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,72

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

16,09



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,25

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 6,85

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 5,66

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 9,27

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 6,26

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 12,27

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 15,81

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 7,83

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 18,23



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 13,67

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 20,82

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 750,00

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 10,25

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 21,19

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 6,37

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 24,69

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 28,47

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 42,11



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

5,12

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

13,51

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,39

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 23,03

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 9,40

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 6,09

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 9,61

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Туреччина 13,21

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 8,39



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Одеська 

митниця ДФС

17,91

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Одеська 

митниця ДФС

9,33

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Одеська 

митниця ДФС

11,27

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Одеська 

митниця ДФС

11,48

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 8,37

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

15,27

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

10,40

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 6,65

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 9,15



700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Словаччина 40,48

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,09

700711 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його у транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,33

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 1,62

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Житомирська 

митниця ДФС

Китай 2,52

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 3,32

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,16

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,15

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,20

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,04

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,74

700719 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

зміцнене (загартоване) безпечне: інше:

Хмельницька 

митниця ДФС

Туреччина 1,42

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Вінницька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,15



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Вінницька 

митниця ДФС

1,15

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,08

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 7,58

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Волинська 

митниця ДФС

Італiя 6,57

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 10,26

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 9,07

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Фінляндія 10,35

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,15

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,28



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

11,22

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Сполучене 

Королівство

14,66

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 78,79

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 10,22

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

14,20

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 8,95

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Бразілія 11,68

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Люксембург 17,33

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Мексика 10,12



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 10,76

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 11,12

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 8,64

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 9,27

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 10,33

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Запорізька 

митниця ДФС

7,12

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,19

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

13,14

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

16,81



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

1 056,94

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

21,65

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

451,15

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 18,98

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 11,74

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Естонія 5,58

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 5,24

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 8,60

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 11,44



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Франція 6,15

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 37,71

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Індія 4,51

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,17

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 6,61

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 8,71

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 4,43

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Японія 20,98

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,25



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

11,93

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

6,47

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 7,93

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Марокко 4,15

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Польща 4,41

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,07

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Польща 10,93

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Польща 3,58

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Португалія 5,07



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

14,87

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 7,91

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 8,42

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 6,84

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 19,42

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 17,74

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,97

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,53

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 7,47



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,34

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,98

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

10,19

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

7,73

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 39,25

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Бразілія 4,69

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

37,11

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

митниця ДФС

Китай 4,05

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,29



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

31,80

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,82

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

27,91

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бельгія 18,67

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 4,49

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,46

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,71

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 5,56

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Естонія 5,42



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,68

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 4,09

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 9,71

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 20,00

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 11,01

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 8,25

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 11,23

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 14,51

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,45



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 4,83

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 5,18

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 16,39

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 11,89

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

12,11

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Люксембург 7,34

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 3,91

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Мексика 19,71

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 10,29



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 5,40

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 9,71

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 6,19

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

7,71

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,19

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 9,97

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 65,79

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

4,12

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 6,66



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 4,71

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 10,29

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 4,05

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,62

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,41

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

20,97

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

9,37

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

22,28

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,75



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Луганська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

16,98

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 8,70

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Південна 

Африка

10,73

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

13,45

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 8,34

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,64

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 10,52

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Фінляндія 10,74

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Львівська 

митниця ДФС

Італiя 11,32



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Одеська 

митниця ДФС

8,68

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

18,37

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Одеська 

митниця ДФС

6,76

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,56

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 17,50

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 13,49

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Італiя 12,45

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 8,05

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Рівненська 

митниця ДФС

Угорщина 12,53



700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 4,24

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,31

700721 Скло безпечне, включаючи скло зміцнене 

(загартоване) або багатошарове: скло 

багатошарове безпечне (триплекс): розміром і 

форматом, які дають змогу використовувати 

його в транспортних засобах, літальних 

апаратах, космічних апаратах або суднах:

Чернігівська 

митниця ДФС

1,71

700800 Багатошарові ізоляційні вироби скляні: Київська 

митниця ДФС

Польща 1,16

700800 Багатошарові ізоляційні вироби скляні: Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 1,79

700800 Багатошарові ізоляційні вироби скляні: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

5,45

700800 Багатошарові ізоляційні вироби скляні: Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,92

700800 Багатошарові ізоляційні вироби скляні: Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 1,90

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

277,64

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,85

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,97

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

82,99

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Японія 137,08

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Іспанія 70,35



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Волинська 

митниця ДФС

Білорусь 1,60

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Іспанія 90,60

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

2,08

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Корея, 

Республіка 

21,66

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Німеччина 27,42

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 6,48

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

10,34

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 224,31

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Іспанія 169,98

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Угорщина 243,15

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 155,59

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Закарпатська 

митниця ДФС

Франція 242,30

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 19,74

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Хорватія 37,25



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Індія 32,29

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Японія 75,51

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

3,63

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

93,66

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Мексика 92,27

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Румунія 62,60

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,49

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 89,06

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 58,53

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Таїланд 71,51

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 78,65

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Туреччина 2,40

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,11

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

59,39



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,12

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

53,32

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,61

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 42,44

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,63

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,41

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

156,50

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

106,69

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

82,47

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 30,21

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 29,38

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 64,66

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Франція 53,17

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

митниця ДФС

Угорщина 43,41



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 51,38

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 18,15

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 28,06

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 67,23

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 41,72

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 94,83

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

58,02

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

47,61

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

5,97

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

9,21

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 44,29

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 72,14

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 51,72

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 39,66



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 13,62

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 103,93

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 53,32

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

53,67

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

35,59

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

408,53

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

108,56

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

371,00

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

12,02

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Бразілія 337,93

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,64

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 16,46

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 15,82

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,82



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 47,56

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 39,48

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

48,69

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,27

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

27,43

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

75,88

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 33,87

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 76,70

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 45,27

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 33,13

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 87,65

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 455,00

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 81,91

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

36,81



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Кіровоградськ

а митниця 

ДФС

Угорщина 25,09

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 14,26

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 11,72

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 34,52

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Миколаївська 

митниця ДФС

Німеччина 64,55

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

11,68

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

6,88

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Одеська 

митниця ДФС

20,19

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Полтавська 

митниця ДФС

50,43

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Іспанія 177,21

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 73,72

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Рівненська 

митниця ДФС

Німеччина 292,89

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Тернопільська 

митниця ДФС

Туреччина 15,72

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

1,06



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 4,37

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,28

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,69

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 15,43

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,47

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 36,35

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Італiя 19,58

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

44,65

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,28

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,66

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Харківська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

27,05

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Херсонська 

митниця ДФС

Туреччина 5,53

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Черкаська 

митниця ДФС

1,77

700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Китай 2,41



700910 Дзеркала скляні, у рамах або без рам, 

включаючи дзеркала заднього огляду: 

дзеркала заднього огляду для транспортних 

засобів:

Чернігівська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

4,55

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 2,42

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,27

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Італiя 2,03

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Волинська 

митниця ДФС

0,17

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 2,41

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,31

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,24

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Австрія 1,36



701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Франція 1,26

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Польща 0,65

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 2,59

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,35

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,23

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,02

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 13,62

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 1,27

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

митниця ДФС

11,15



701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 1,96

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 0,92

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

113,03

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,72

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,99

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,50

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,17

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,35

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 1,00



701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Угорщина 15,85

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,63

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,47

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,33

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,16

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,81

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,04

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,07

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 62,88



701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,83

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,77

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,78

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,88

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

16,06

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,04

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 0,46

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Німеччина 0,66

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,06



701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

0,89

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Білорусь 0,30

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,09

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,06

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Молдова 0,45

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,45

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Індія 12,43

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Японія 51,00

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,96



701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

0,04

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Молдова 0,41

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,42

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Польща 0,36

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Франція 1,34

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Вірменія 0,82

701090 Бутлі, пляшки, фляги, глечики, горщики, банки, 

ампули та інші ємності, скляні для 

транспортування або упаковування товарів; 

банки скляні для консервування; пробки, 

кришки та інші засоби для закупорювання, 

скляні: інші:

Черкаська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,53

701322 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: із свинцевого кришталю:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,24

701322 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: із свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 10,17



701322 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: із свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

701322 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: із свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 10,03

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

3,62

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 5,64

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

3,19

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,74

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,22

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 114,86

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 17,25



701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 3,93

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 31,41

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,21

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,25

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,12

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,20

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 9,89

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,41

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,97



701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 7,61

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,21

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 13,54

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 5,41

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,55

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,77

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,32

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 15,47

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,07



701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Болгарія 1,43

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,60

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,99

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,71

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,06

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,70

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,12

701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1,83



701328 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: 

посудини на ножці для пиття, крім вироблених 

із склокераміки: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Бельгія 4,46

701333 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: із свинцевого кришталю:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,00

701333 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: із свинцевого кришталю:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,22

701333 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: із свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

701333 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: із свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Вінницька 

митниця ДФС

Україна 1,53

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

2,37

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 1,38

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 0,79



701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Польща 4,88

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 2,20

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

1,91

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,74

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,57

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 27,29

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,65

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

73,48

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,25



701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,47

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,24

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 12,94

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 11,85

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Португалія 4,81

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,64

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,21

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 5,40

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 2,21



701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,38

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

2,71

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 3,30

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,48

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 76,90

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3,19

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 2,43

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,45

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 3,75



701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,49

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,27

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,74

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 12,44

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,43

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,10

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,22

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21



701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

3,54

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Австрія 10,94

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Франція 3,45

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 1,08

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

1,40

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,71

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Болгарія 0,88

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 2,22



701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,60

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

3,59

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

0,70

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Словенія 10,16

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

3,51

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 2,20

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,89

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,00

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1,14



701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Польща 5,24

701337 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

посудини для пиття, крім вироблених із 

склокераміки: інші:

Чернігівська 

митниця ДФС

Бельгія 2,03

701341 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: із 

свинцевого кришталю:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,73

701341 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: із 

свинцевого кришталю:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21

701341 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: із 

свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

701341 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: із 

свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Румунія 7,07

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Волинська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

5,55

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

2,31



701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Франція 1,51

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Російська 

Федерація

0,78

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Словенія 2,81

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Об'єднані 

Арабські 

Емірати

2,24

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Житомирська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,70

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Запорізька 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,38

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Сінгапур 11,17

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 12,21



701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Фінляндія 36,60

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,33

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Китай 2,23

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,51

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,25

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,02

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

митниця ДФС

Бельгія 2,25

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 2,33



701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 5,24

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 4,57

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 2,43

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індонезія 1,10

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 2,55

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 13,54

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 25,68

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 6,79



701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 2,40

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

1,47

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сінгапур 3,00

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словаччина 17,17

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 2,92

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Словенія 2,41

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 2,76

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

6,53



701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 6,11

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 2,53

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

13,93

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,00

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,86

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,34

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 7,42

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,47



701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 9,15

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 4,20

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,12

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,58

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,22

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,08

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21



701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,25

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 5,52

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Одеська 

митниця ДФС

Туреччина 1,80

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Одеська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,80

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Одеська 

митниця ДФС

Франція 1,31

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Одеська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

2,72

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Одеська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,72



701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,92

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Рівненська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

9,10

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Рівненська 

митниця ДФС

Китай 19,65

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,75

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,95

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Херсонська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

0,98

701349 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: посуд 

столовий (крім посудин для пиття) або 

кухонний, крім виробленого із склокераміки: 

інший:

Чернігівська 

митниця ДФС

Італiя 1,38

701391 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

вироби із скла: із свинцевого кришталю:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,21



701391 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

вироби із скла: із свинцевого кришталю:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 28,92

701391 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

вироби із скла: із свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,22

701391 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

вироби із скла: із свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,00

701391 Посуд столовий, кухонний, туалетні речі, 

канцелярське приладдя, вироби для 

оздоблення житла або аналогічних цілей, крім 

виробів товарної позиції 7010 або 7018: інші 

вироби із скла: із свинцевого кришталю:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,42

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Польща 6,07

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

12,25

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,93

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 27,33



701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 7,89

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

0,40

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 17,19

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 5,17

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Польща 13,68

701690 Блоки для мостіння (брукування), плитка, 

цегла, кахлі, черепиця та інші вироби з 

пресованого або литого скла, армовані або 

неармовані, для будівництва; кубики, 

квадратики та інші невеликі скляні форми, на 

основі чи без неї, для мозаїк або аналогічних 

оздоблень; вітражі та подібні вироби; скло 

пористе або піноскло у блоках, панелях, 

пластинах тощо: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Польща 3,35



701810 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: 

намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 3,14

701810 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: 

намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

608,53

701810 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: 

намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 5,38

701810 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: 

намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 543,96

701810 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: 

намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,20



701810 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: 

намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 3,13

701810 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: 

намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла:

Херсонська 

митниця ДФС

Китай 3,30

701890 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 15,76

701890 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,14

701890 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 3,13

701890 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,15



701890 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 3,14

701890 Намистини скляні, вироби, що імітують перли, 

дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння та 

аналогічні вироби із скла, крім біжутерії; скляні 

очі, крім протезів; статуетки та інші декоративні 

вироби із скла, вироблені за допомогою 

склодувної трубки, крім біжутерії; скляні 

мікросфери діаметром не більш як 1 мм: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 3,77

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Італiя 2,35

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 14,12

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Фінляндія 16,49

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 1,90

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,91

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Білорусь 1,96

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Луганська 

митниця ДФС

Білорусь 1,43

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Сумська 

митниця ДФС

Білорусь 1,56

701919 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): пряжа, 

рівниця і нитки із скловолокна, розрізані або ні: 

інші:

Харківська 

митниця ДФС

Білорусь 1,89

701931 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: мати:

Волинська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

8,67



701931 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: мати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 141,27

701931 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: мати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,42

701931 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: мати:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 4,67

701931 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: мати:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 177,21

701931 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: мати:

Львівська 

митниця ДФС

Польща 2,40

701931 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: мати:

Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

3,21

701931 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: мати:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,50

701932 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: тонкі тканини (вуалі):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Фінляндія 1,98

701932 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: тонкі тканини (вуалі):

Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 3,44

701932 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: тонкі тканини (вуалі):

Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 2,12

701932 Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з 

нього (наприклад, нитки, тканини): тонкі 

тканини (вуалі), полотна, мати, матраци, плити 

та інші неткані матеріали: тонкі тканини (вуалі):

Харківська 

митниця ДФС

Нідерланди 2,90

702000 Інші вироби із скла: Волинська 

митниця ДФС

Німеччина 16,61

702000 Інші вироби із скла: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Чеська 

Республіка

290,15

702000 Інші вироби із скла: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 9,23

702000 Інші вироби із скла: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Італiя 39,02



702000 Інші вироби із скла: Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,01

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Китай 2,25

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,91

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,05

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Китай 4,03

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Таїланд 2,00

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,00

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Польща 2,87

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Італiя 22,82

702000 Інші вироби із скла: Житомирська 

митниця ДФС

Китай 2,57

702000 Інші вироби із скла: Закарпатська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,40

702000 Інші вироби із скла: Закарпатська 

митниця ДФС

Японія 2 850,00

702000 Інші вироби із скла: Закарпатська 

митниця ДФС

Польща 24,73

702000 Інші вироби із скла: Запорізька 

митниця ДФС

Німеччина 46,66

702000 Інші вироби із скла: Івано-

Франківська 

митниця ДФС

Франція 1,40

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

48,00

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

5,90

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,00

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

15,19

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,91

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,91

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

11,96

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

79,88

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Китай 1,77

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Китай 9,44



702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Китай 2,53

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Китай 4,19

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Китай 3,59

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Китай 5,26

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

2,00

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

6,42

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Франція 4,57

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 73,03

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7 727,20

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 35,65

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Німеччина 53,41

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Гонконг 2 093,00

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Угорщина 14,09

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Італiя 12,90

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Італiя 19,04

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

15,67

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Малайзія 3,77

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Нідерланди 4,02

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Румунія 17,56

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Сербія 25,79

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Швейцарія 103,61

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Таїланд 17,23

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 4,99

702000 Інші вироби із скла: Київська 

митниця ДФС

Туреччина 12,42

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 4,39

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 74,67



702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

46,05

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

28,81

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

1 266,00

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

94,82

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

91,20

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,48

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,07

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,92

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,29

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

2,09

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

9,97

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1,92

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 2,20

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,92

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 51,37

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 14,17

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,91

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1,98



702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 31,30

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Хорватія 28,65

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

7,64

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Данія 28,47

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 45,07

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 14,48

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 12,51

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 103,95

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Німеччина 49,68

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 12,96

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 23,69

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,71

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 198,96

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 7,60

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 119,64

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Японія 1 027,27

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

16,92

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Литва 5,19



702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Нідерланди 740,00

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Польща 4,70

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

12,46

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 5,17

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Швейцарія 2,40

702000 Інші вироби із скла: Київська 

міська 

митниця ДФС

Туреччина 8,11

702000 Інші вироби із скла: Львівська 

митниця ДФС

Швеція 624,38

702000 Інші вироби із скла: Львівська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

28,56

702000 Інші вироби із скла: Львівська 

митниця ДФС

Данія 279,60

702000 Інші вироби із скла: Миколаївська 

митниця ДФС

Білорусь 27,69

702000 Інші вироби із скла: Миколаївська 

митниця ДФС

Сполучене 

Королівство

14,85

702000 Інші вироби із скла: Одеська 

митниця ДФС

Китай 1,89

702000 Інші вироби із скла: Одеська 

митниця ДФС

Сірійська 

Арабська 

Республіка

5,00

702000 Інші вироби із скла: Одеська 

митниця ДФС

Іспанія 2,74

702000 Інші вироби із скла: Одеська 

митниця ДФС

Китай 3,27

702000 Інші вироби із скла: Сумська 

митниця ДФС

Китай 1,99

702000 Інші вироби із скла: Тернопільська 

митниця ДФС

108,07

702000 Інші вироби із скла: Тернопільська 

митниця ДФС

Німеччина 14,47

702000 Інші вироби із скла: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 126,44

702000 Інші вироби із скла: Харківська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

2,24

702000 Інші вироби із скла: Харківська 

митниця ДФС

Німеччина 5,26

702000 Інші вироби із скла: Харківська 

митниця ДФС

Китай 2,01

702000 Інші вироби із скла: Харківська 

митниця ДФС

Китай 1,92

702000 Інші вироби із скла: Харківська 

митниця ДФС

Італiя 7,26



702000 Інші вироби із скла: Хмельницька 

митниця ДФС

Китай 4,24

702000 Інші вироби із скла: Чернігівська 

митниця ДФС

Німеччина 1 829,00

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Київська 

митниця ДФС

Китай 132,23

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 216,86

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 107,28

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Львівська 

митниця ДФС

1 063,77

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Одеська 

митниця ДФС

Німеччина 5 856,40

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 193,56

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 1 075,44

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Полтавська 

митниця ДФС

429,76

710510 Кришиво та порошок з природного або 

штучного дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння: з алмазів:

Полтавська 

митниця ДФС

Китай 466,05

711019 Платина необроблена або напівоброблена, 

або у вигляді порошку: платина: інша:

Волинська 

митниця ДФС

Російська 

Федерація

76 955,41

711019 Платина необроблена або напівоброблена, 

або у вигляді порошку: платина: інша:

Львівська 

митниця ДФС

Чеська 

Республіка

39 479,19

711590 Інші вироби з дорогоцінних металів або 

металів, плакованих дорогоцінними металами: 

інші:

Київська 

митниця ДФС

Польща 554,94

711590 Інші вироби з дорогоцінних металів або 

металів, плакованих дорогоцінними металами: 

інші:

Рівненська 

митниця ДФС

Польща 25,48

711620 Вироби з природних або культивованих перлів, 

з дорогоцінного або напівдорогоцінного 

каміння (природного, штучного чи 

реконструйованого): з дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння (природного, 

штучного чи реконструйованого):

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 4,22

711620 Вироби з природних або культивованих перлів, 

з дорогоцінного або напівдорогоцінного 

каміння (природного, штучного чи 

реконструйованого): з дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння (природного, 

штучного чи реконструйованого):

Київська 

митниця ДФС

Франція 7 341,10



711620 Вироби з природних або культивованих перлів, 

з дорогоцінного або напівдорогоцінного 

каміння (природного, штучного чи 

реконструйованого): з дорогоцінного або 

напівдорогоцінного каміння (природного, 

штучного чи реконструйованого):

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7 875,50

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Волинська 

митниця ДФС

Китай 5,51

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 5,51

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Дніпропетровс

ька митниця 

ДФС

Китай 436,28

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Австрія 80,13

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Китай 40,72

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Закарпатська 

митниця ДФС

Німеччина 121,74

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 110,00

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

7,49

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 104,06

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Іспанія 1 810,71

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

78,68

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5,74

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Сполучені 

Штати 

Америки

5 413,38

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

123,80

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

179,07

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Австрія 7 185,91



711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

13,29

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Болгарія 108,88

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 5,50

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,81

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 7 013,81

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 55,80

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 9,55

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 51,33

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 24,27

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Китай 122,64

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Тайвань, 

провінція 

Китаю

5,59

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Франція 8 976,19

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Німеччина 7 168,39

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 5,70

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Індія 33,81

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

митниця ДФС

Італiя 5 671,48

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 106,72

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 3 738,76



711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Іспанія 99,54

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

В'єтнам 44,75

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Латвія 121,31

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

176,14

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Корея, 

Республіка 

9,10

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

1 441,12

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Європейськи

й союз (ЄС)

6,70

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Болгарія 112,91

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 1 047,62

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 6,75

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 10,94

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 120,91

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 114,45

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 53,86

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 139,85

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,56

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 35,22

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Китай 38,15



711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Франція 122,48

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 7,65

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Індія 59,06

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Італiя 123,25

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Київська 

міська 

митниця ДФС

Таїланд 7,50

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Китай 35,72

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Львівська 

митниця ДФС

Індія 61,50

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,52

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Одеська 

митниця ДФС

Китай 5,58

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Тернопільська 

митниця ДФС

Нідерланди 72,34

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,50

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,53

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Харківська 

митниця ДФС

Китай 5,50

711719 Біжутерія: з недорогоцінних металів, що мають 

або не мають покриття дорогоцінними 

металами: інші:

Чернівецька 

митниця ДФС

Туреччина 5,70


